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 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  
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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.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  

 يرأسالمستوى والفصل الد
Study Level and 

Semester 
  األولي رأسالفصل الد -المستوى الثاني 

5.  

المتطلبات السابقة المقرر )إن 
 وجدت(

Pre-requisites (if 
any) 

 مبادئ اقتصاد كلي

6.  

المتطلبات المصاحبة )إن 
 (وجدت

Co-requisites (if any) 
 التوجد 

7.  

 درس له المقرريالبرنامج الذي 
Program (s) in which 
the course is offered 

 االقتصاد والمالية  + محاسبة

8.  

 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 
 لغة العربيةال

9.  
 ةرأسنظام الد

Study System 
 / انتظاميرأسنظام الفصل الد

10.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 أ.م. د. مطهر عبدالعزيز العباسي

 مراجعة: أ.م.د. صالح ياسين المقطري

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 ن تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.الساعة المعتمدة للعملي والتماري :مالحظة
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i. وصف المقرر Course Description: 

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات في اقتصاااااديات ال قود والب وي. ويهطي هذا 
المقرر المواضاااايم المتعبقة بال قود و ااااااتها ووصااااااصااااها ووقااعها وتطورها وقواعدها وا قمتها ال قدية  

الب وي   والعرض والطبب عبى  أ واعه   والجهاز المصاارفي وملو اته وأااالاله وصااورو وأ واعاالاتمان وو
سعاال قود و قرياتها  لما يت اول قضايا التضوم و تمويل ال أزماتر الصرف وميزان المدفوعات   ويت اول أ

   وال قود االفتراضية "الماعرة"  تق ية الببوي تاين.الدولي

 

ii. لم المقررمخرجات تع Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 ة المقرر سوف يلون الطالب قادرا عبى أن:رأسبعد اال تهاء من د
a1- .يبين المعاهيم المتعبقة بال قود واالاتمان والب وي والتضوم وسعر الصرف والتمويل 
a2ن المدفوعات.ر الصرف وميزاأسعا( يوضح القضايا المعاصرة المتعبقة بالتضوم و 
a3 ر سااااعاأ( يتعرف عبى الماااااالل التي تعا ي م ها االقتصاااااديات الموتبعة وال اجمة عن التضااااوم وتقببات

 . الصرف واوتالل ميزان المدفوعات وال قود االفتراضية
-b1  الصرف  رأسعايحبل الماالل القتصاديات الدول وال اجمة عن تطبيق السياسات المالية وال قدية وتدهور

 تضوم والتمويل الدولي.وال
b4-  الب وي و قريات العرض والطبب عبى ال قود وال قريات المعسرة  أ واعصور االاتمان ويقارن بين

 .  سعر الصرف. أ واعلحدوث التضوم و
--c1 يستودم الرياضيات والرسوم في مجال ال قود و قريات العرض والطبب عبى ال قود وتوازن سوق

 صرف. ال قود والتضوم وسعر ال
c2-  .يطبق البرامج الحاسوبية التي ترتبط بالب وي والمصارف 
c3- .يعد تقارير لتقييم المرلز المالي لبب وي والمصارف 
c4-  ر الصرف والتمويل الدولي وال قود أسعايضم الوطط التي تسهم في معالجة ماالل ال قود والتضوم و

 االفتراضية.
d1- الصرف والتمويل الدولي التي يعا ي م ها االقتصاد الوط ي.ر أسعايسهم في حل ماالل التضوم و 
d2- .يتواصل بجدية وفاعبية مم المؤسسات المالية والمصرفية الموجودة في االقتصاد الوط ي 

 

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

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a1 -  يبين المعاااهيم المتعبقااة بااال قود واالاتمااان والب وي
 والتمويل. والتضوم وسعر الصرف

A1 .وال قريات  األسس والمبادئ يبين
 االقتصادية والمالية.

a2-   يوضااااح القضااااايا المعاصاااارة المتعبقة بالتضااااوم
 ر الصرف وميزان المدفوعات.أسعاو

A2 .  يوضح القضايا والقواهر االقتصادية
 والمالية المعاصرة.

a3 –  يتعرف عبى الماالل التي تعا ي م ها
بعة وال اجمة عن التضوم االقتصاديات الموت

ر الصرف واوتالل ميزان أسعاوتقببات 
 المدفوعات وال قود االفتراضية.

A4 . يتعرف عبى أسس التعلير االقتصادي
 والبحث العبمي.. 
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم والتقويم:
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and 

Understanding CILOs 

 التدريس استراتيجية
Teaching 
Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1 -  يبين المعاااااهيم المتعبقااااة بااااال قود
واالاتمااااان والب وي والتضاااااااوم 

 .وسعر الصرف والتمويل

المحاضرة والعروض  -
 االيضاحية

 الحوار والم اقاة -
 التعبم الذاتي والتعاو ي -
 العصف الذه ي  -
 

 ةوالتقارير العرديالتلاليف  -
 والجماعية 

 سريعة امتحا ات  -
 الماارلة في قاعة الدرس -
 المالحقة -
 امتحا ات تحريرية -

a2-  يوضح القضايا المعاصرة المتعبقة
ر الصااااااارف أساااااااعابالتضاااااااوم و

 .وميزان المدفوعات

المحاضرة والعروض  -
 االيضاحية

 الحوار والم اقاة -
 التعبم الذاتي والتعاو ي -
 صف الذه ي الع -
 

التلاليف والتقارير  - 
 العردية

 والجماعية 
 سريعة امتحا ات  -
 الماارلة في قاعة الدرس -
 المالحقة -

b1–  يحبل الماااااالل القتصاااااديات الدول وال اجمة عن
ر عاأسااتطبيق السااياسااات المالية وال قدية وتدهور 

 لدولي.الصرف والتضوم والتمويل ا

B1 يحبل  القواهر والقضايا االقتصادية .
 والمالية.

 

b2 -  الب وي و قريات أ واعصور االاتمان ويقارن بين 
العرض والطبب عبى ال قود وال قريات المعساااااارة 

 سعر الصرف. أ واعلحدوث التضوم و

B4 يقارن بين ال قريات والمدارس العلرية .
ر قرااالقتصادية والمالية  وي قد ويتوذ  ال

 االستثماري واالقتصادي والمالي الم اسب.

c1-  يستودم الرياضيات والرسوم في مجال ال قود
و قريات العرض والطبب عبى ال قود وتوازن 

 سوق ال قود والتضوم وسعر الصرف.

C1 يوقف الرياضيات والرسوم اله دسية .
في  ةداراإلء والمحاسبة والقا ون وحصاواإل

 المجال االقتصادي.

c2- .يطبق البرامج الحاسوبية التي ترتبط بالب وي C2 يستودم التل ولوجيا وتطبيقات الحاسب .
 اآللي في االقتصاد.

c3- .يعد تقارير لتقييم المرلز المالي لبب وي C3ات رأس. يعد التقارير والبحوث العبمية ود
 الجدوى االقتصادية.

c4-  يضم الوطط التي تسهم في معالجة ماالل ال قود 
ر الصرف والتمويل الدولي أسعاوالتضوم و

 وال قود االفتراضية.

C4 يضم السياسات االقتصادية والوطط .
 العبمي. سبوبوالبرامج اال مااية وفق اإل

d1- ر الصرف أسعايسهم في حل ماالل التضوم و
 والتمويل الدولي التي يعا ي م ها االقتصاد الوط ي.

D1 . دية يساهم في حل المالالت االقتصا
 لبمجتمم.

d3-  يتواصل بجدية وفاعبية مم المؤسسات المالية
 والمصرفية الموجودة في االقتصاد الوط ي.

D3 يتصل بععالية مم الوحدات والمؤسسات .
 االقتصادية والمالية والبياة المحيطة.
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 امتحا ات تحريرية -

a3-   يتعرف عبى الماااااالل التي تعا ي
م هاااا االقتصاااااااااادياااات الموتبعاااة 
بات  وال اجمة عن التضاااااااوم وتقب

ر الصاااارف واوتالل ميزان أسااااعا
 .د االفتراضيةالمدفوعات وال قو

المحاضرة والعروض  -
 االيضاحية

 الحوار والم اقاة -
 التعبم الذاتي والتعاو ي -
 العصف الذه ي  -
 

 التلاليف والتقارير العردية -
 والجماعية 

 سريعة امتحا ات  -
 الماارلة في قاعة الدرس -
 المالحقة -
 امتحا ات تحريرية -

 

 لمهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:    ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )ا
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

b1–  يحبل الماااالل القتصاااديات الدول
وال اجمة عن تطبيق الساااااياساااااات 

ر أساااااااعاالمالية وال قدية وتدهور 
الصااااااارف والتضاااااااوم والتموياال 

 .الدولي

 المحاضرة  -
العروض االيضاحية  -

 من قبل الطالب
 الحوار والم اقاة  -
 العصف الذه ي  -
ة  اطالمهام واأل -

ومجموعات العمل 
 )تعبم ذاتي وتعاو ي(

 مهام بحثية -

 تقييم التلاليف. -
تقييم العروض  -

 االيضاحية 
 تقييم الم اقاة والحوار. -
 امتحان اعوي  -
المالحقة وتقييم  -

ماارلة الطالب في 
 القاعة 

 تقييم التقارير -
 المالحقة -
 امتحا ات تحريرية -

b2 - أ واعيقارن بين صاااور االاتمان و 
الب وي و قريات العرض والطبب 

المعسااااااارة عبى ال قود وال قريات 
ساااااااعر  أ واعلحدوث التضاااااااوم و

 .الصرف

 المحاضرة  -
العروض االيضاحية  -

 من قبل الطالب
 الحوار والم اقاة  -
 العصف الذه ي  -
ة  اطالمهام واأل -

ومجموعات العمل 
 )تعبم ذاتي وتعاو ي(

 مهام بحثية -

 تقييم التلاليف. -
تقييم العروض  -

 االيضاحية 
 تقييم الم اقاة والحوار. -
 امتحان اعوي  -
حقة وتقييم المال -

ماارلة الطالب في 
 القاعة 

 تقييم التقارير -
 المالحقة -
 امتحا ات تحريرية -

 

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم:
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ المهارات 
Professional and Practical 

Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 
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c1-  يسااتودم الرياضاايات والرسااوم في
مجاااال ال قود و قرياااات العرض 
سوق  والطبب عبى ال قود وتوازن 

 .ال قود والتضوم وسعر الصرف

روض العمبية الع  -
 والمحالاة 

 التطبيق العمبي.    -
ة والتلاليف  اطاأل  -

الم زلية العردية 
 والجماعية

 والتهذيةالحوار والم اقاة  -
 الراجعة. 

 التدريس المصهر. -
 التدريب العمبي -
 ة الحاالت رأسد -

 امتحا ات تحريرية. -
 امتحا ات اعوية  -
تقييم التقارير والتلاليف  -

 والترجمة
ة يتقييم العروض العرد -

 والجماعية
االمتحان العمبي  -

 .داءومالحقة األ
الماارلة في قاعة  -

 الدرس

c2-  يطبق البرامج الحاااساااااااوبيااة التي
 .ترتبط بالب وي

العروض العمبية  -
 والمحالاة 

 التطبيق العمبي.    -
ة والتلاليف  اطاأل  -

الم زلية العردية 
 والجماعية

 والتهذيةالحوار والم اقاة  -
 الراجعة. 

 ر.التدريس المصه -
 التدريب العمبي -
 .ة الحاالترأسد -

 امتحا ات تحريرية. -
 امتحا ات اعوية  -
تقييم التقارير والتلاليف  -

 والترجمة
تقييم العروض العردية  -

 والجماعية
االمتحان العمبي  -

 .داءومالحقة األ
الماارلة في قاعة  -

 الدرس

c3-  يعااد تقااارير لتقييم المرلز المااالي
 .لبب وي

العروض العمبية   -
 ة والمحالا

 التطبيق العمبي.    -
ة والتلاليف  اط)األ  -

الم زلية العردية 
 والجماعية( 

 والتهذيةالحوار والم اقاة  -
 الراجعة. 

 التدريس المصهر -
 ة الحاالترأسد -

 امتحا ات تحريرية. -
 امتحا ات اعوية  -
تقييم التقارير والتلاليف  -

 والترجمة
تقييم العروض العردية  -

 والجماعية
 االمتحان العمبي -

 .داءومالحقة األ
الماارلة في قاعة  -

 الدرس.

c4-   يضااااااام الوطط التي تساااااااهم في
معالجة ماااااالل ال قود والتضااااوم 

ر الصرف والتمويل الدولي أسعاو
 وال قود االفتراضية.

العروض العمبية  -
 والمحالاة 

 التطبيق العمبي.    -
ة والتلاليف  اط)األ  -

الم زلية العردية 
 والجماعية( 

 والتهذيةقاة الحوار والم ا -
 الراجعة. 

 التدريس المصهر. -

 امتحا ات تحريرية. -
 امتحا ات اعوية  -
تقييم التقارير والتلاليف  -

 والترجمة
تقييم العروض العردية  -

 والجماعية
االمتحان العمبي  -

 .داءومالحقة األ
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الماارلة في قاعة  - ة الحاالترأسد -
 الدرس.

 

     ت العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارا
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

d1-  التضوم يسهم في حل ماالل
ر الصرف والتمويل الدولي أسعاو

 .التي يعا ي م ها االقتصاد الوط ي

 الحوار والم اقاة    -
 التعبم الذاتي والتعاو ي  -
 ة والمهام والتلاليف اطاأل   -
التدريس المصهر والتهذية   -

 الراجعة
المعلرة اليومية والتهذية   -

 الراجعة
 التطبيق العمبي.  -

 . داءمالحقة األ  -
 قصيرة االمتحا ات ال -
تقييم العروض  -

 التقديمية
تقييم التقارير  -

 ة اطوالتلاليف واأل
 االمتحا ات الاعوية  -
 تقييم ال زول الميدا ي -

d2-  يتواصل بجدية وفاعبية مم
المؤسسات المالية والمصرفية 

 .الموجودة في االقتصاد الوط ي

 الحوار والم اقاة    -
 التعبم الذاتي والتعاو ي  -
 لتلاليفة والمهام وا اطاأل   -
التدريس المصهر والتهذية   -

 الراجعة
المعلرة اليومية والتهذية   -

 الراجعة
 التطبيق العمبي. 

 . داءمالحقة األ  -
 االمتحا ات القصيرة  -
تقييم العروض  -

 التقديمية
تقييم التقارير  -

 ة اطوالتلاليف واأل
 االمتحا ات الاعوية  -

 تقييم ال زول الميدا ي

 

iv.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
الرئيسة/ 
 الوحدات

Topic List 
/ Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 

 التعلم للمقرر
(CILOs) 

1 

 ال قود

ها أ واع ااة ال قود و
 وتطورها ووقااعها

1 3 a1, c1,  

2 
 ماهية ال قود ووصااصها -

1 3 
       a1, 
a2,  

3 
وقيمة  ال قم والقواعد ال قدية

 ال قود
1 3 a1, , c4,  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 االاتمان 4
االاتمان وصورو ووقااعه 

 اقه وأدواته واسو
1 3 a1, , b4,  

5 
الجهاز 
 المصرفي

  ااة الب وي -
 الب وي التجارية -
 الب وي المرلزية -

 يةسالمالب وي اإل

2 6 
a1, b4, 
c2, c3 

6 

اقتصاديات 
 ال قود

 
 

 عرض ال قود -
 3 1 المدارس العلرية الموتبعة -

a1, , b4, 
, c1,  

7 
 الطبب عبى ال قود -
 3 1 المدارس العلرية الموتبعة -

a1, , b4, 
, c1,  

8 
 التوازن في سوق ال قود    -
 LM,IS موذج  -
 السياستين المالية وال قدية  -

2 6 
a1, b1, 

c1 

 التضوم 9

 هأ واعمعهوم التضوم و -
 مؤارات ومقاييس التضوم -
 مواجهة التضوم إسبوب -
 التضوم في الدول ال امية -

1 3 

a1, a2, 
a3, b1, 
b4, c1, 

c4,  

10 
سعر الصرف 

والتمويل 
 الدولي

 الصرف واهميتهسعر  -
 سعر الصرف أ واع -
 سوق سعر الصرف وتواز ه -
العوامل المؤثرة في تهير سعر  -

 الصرف المتوازن
 ميزان المدفوعات -
االوتالل في ميزان  -

 المدفوعات ومعالجتها

1 3 

a1, a2, 
a3 b4, 

c1, c4, , 
d1 

11 
التمويل  أزمات

المالي وطرق 
 معالجتها

التمويل المالي  أزمات -
 3 1 وطرق معالجتها

a1, b1, , 
, d1 c4 

12 
ال قود 

 االفتراضية

 -ال قود االفتراضية )الماعرة( 
 a1 a3 c4 3 1 تق ية الببوي تاين.

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours 

Per Semester 
14 42 === 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم
Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابيع

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 

 التعلم



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

Number 
of 

Weeks 

Course 
ILOs 

1 
 8الى  6تطبيقات )تمارين( يقوم بها المعيد بين 

 ساعات.  8 هاساعاتمجموع ت  تطبيقا
=== === === 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
  === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

  المحاضرة 
 الم اقاة والحوار 
 )التدريب الميدا ي )العمبي 
 العصف الذه ي 
  حل المالالت 
 العمبية االيضاحية العروض 
 ة والتطبيقات العمبية.  اطالمهام والتلاليف واأل 
 ة والتلاليف الم زلية العردية والجماعية والمااريم التطبيقية( اطالتعبم الذاتي والتعاو ي )األ 
 .التهذية الراجعة 
  التدريس المصهر 
  المعلرة اليومية 
 المهام البحثية 
 دوارالمحالاة ولعب األ 
 رجيةالزيارة الوا 
 ة الحاالترأسد 

 

v. ة والتكليفات نططاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 ة / التكليفنططاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
المستح

 قة
Mark 

 مخرجات التعلم
 CILOs  

(symbols) 

 أسبوع التنفيذ
Week 
Due 

 

لتابة تقرير عن المرلز المالي لب ي تجاري  1
 او عاان احاااادى ي فااي الاايااماانإسااااااااالمااأو 

 موضوعات المقرر.

5 
 

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

c4, d1, d2,  
W5-W13 

2 
 10 الماارلة والتلاليف 

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

d1, d2 
W1-W14 

 ==== Total Score 20إجمالي الدرجة  

 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

vi. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 ة التقييمأنطط 
Assessment 

Tasks 

 أسبوع
 التقييم

Week 
due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 
الدرجة النهائية 
Proportion 

of Final 
Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

 ة  اطالتلاليف واأل 1
W1-
W14 

20 20% 
a1,a2,a3, 

b1,b2, c1, c2, 
c3, c4, d1, 

d2, d4 
 W11 20 %20 امتحان أعمال العصل 2

a1, a2, a3, 
b1, b2, c1, 

c2,c3, c4, d1 

 W16 60 60% االمتحان ال هااي  3
b1,b2, c1, c2, 

c3, d1, d4 

 Total  100 100 اإلجمالي% === 

 

لتابة المراجم لبمقرر )اسم المؤلف  س ة ال ار  اسم :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 اللتاب  دار ال ار  ببد ال ار(.

 

: ) ال تزيد عن Required Textbook(s) الرئيسة المراجع
 مرجعين(

 سوريا. –دماق  –ى دار العلر األول اقتصاديات ال قود والب وي  الطبعة 1996مطهر العباسي  
 ص عاء. لب ار والتوزيم  مينعبي الزبيدي  عبدالرحمن ب ي غازي   قود وب وي  األ

 :Essential Referencesالمراجع المساندة 

 لب ار والتوزيم  مين  ال قود والب وي واالقتصاد ال قدي  الطبعة الثالثة  األ2009حمد احمد االف دي  م 
  ص عاء

 Electronic Materials... اإلنترنتالمصادر اإللكترونية ومواقع 
and Web Sites etc. 

.اإل تر تتوجيه الطببة بالرجوع لمواقم مرتبطة بموضوعات المقرر في   

 

 Course Policies ط والسياسات المتبعة في المقررالضواب

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضتتتور وبياب الطالب للقستتتم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  أستتتتاذيقدم  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 إذاي، ورأستأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الد إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  أستتتتتتاذمرات يحذر طتتتتتفويا من تأخر زيادة عن ثالث 

 المحاضرة.



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 صة بنظام االمتحان في الكلية.تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخا إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمطاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ  أستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.

 تأخر في تأخر الطالب في تستتتتتتتليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي إذا -
 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

ن وئفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق عليه الئحة طتتتتتتت -
 الطالب.

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمطاريع يحرم من الدرجة المخصصة  -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصتتتة  داءود طتتتخن ينتحل طتتتخصتتتية طالب ألفي حالة وج -
 بذلك

 :Other policies آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -

 
  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 بنوكنقود و :خطة مقرر
 

i.  المقرر  أستاذمعلومات عنInformation about Faculty Member Responsible 
for the Course 

 االسم
Name 

أ.م.د. مطهر عبدالعزيز 
 العباسي

 أ.م.د. علي علي الزبيدي
 أ.م.د. طه الفسيل 

 د. عبدالرحمن بني بازي

 )أسبوعيا(الساعات المكتبية 
Office Hours 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone 
No.  

 لبية التجارة واالقتصاد
 السبت
SAT 

 األحد
SU
N 

االثن
 ين

MO
N 

الثال
 ثاء
TU
E 

األربعا
 ء

WE
D 

الخمي
 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

   3    

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 اقتصاديات النقود والبنوك

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

 

3.  
 عات المعتمدة للمقررالسا

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  
 يرأسالمستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

(األولي رأسالمستوى الثاني )الفصل الد  

5.  
ة للمقرر )إن المتطلبات السابق

 وجدت(
Pre-requisites  

 مبادئ اقتصاد لبي

6.  
المتطلبات المصاحبة )إن 

 Co –requisite (وجدت
 ال توجد

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 
 Programتدريس المقرر 

(s) in which the 
course is offered 

 اقتصاد )بكالوريوس(توصص  -االقتصاد والمالية

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر  .8



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

Language of 
teaching the course 

9.  
 مكان تدريس المقرر

Location of teaching 
the course 

 جامعة صنعاء-مبنى كلية التجارة

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة
 

iii.  وصف المقررCourse Description: 

لى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات في اقتصاديات ال قود والب وي. ويهطي هذا المقرر يهدف هذا المقرر إ
المواضااايم المتعبقة بال قود و اااااتها ووصاااااصاااها ووقااعها وتطورها وقواعدها وا قمتها ال قدية  واالاتمان 

عبى ال قود  الب وي   والعرض والطبب أ واعه   والجهاز المصااااارفي وملو اته وأاااااالاله وصاااااورو وأ واعو
التمويل  أزماتر الصااااارف وميزان المدفوعات   ويت اول أساااااعاو قرياتها  لما يت اول قضاااااايا التضاااااوم و

   وال قود االفتراضية "الماعرة"  تق ية الببوي تاين.الدولي

 

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

 يلون الطالب قادرا عبى أن:ة المقرر سوف رأسبعد اال تهاء من د
a1- .يبين المعاهيم المتعبقة بال قود واالاتمان والب وي والتضوم وسعر الصرف والتمويل 
a2- ر الصرف وميزان المدفوعات.أسعايوضح القضايا المعاصرة المتعبقة بالتضوم و 
a3- ر ساااعاأضاااوم وتقببات يتعرف عبى المااااالل التي تعا ي م ها االقتصااااديات الموتبعة وال اجمة عن الت

 . الصرف واوتالل ميزان المدفوعات وال قود االفتراضية
-b1  الصرف  رأسعايحبل الماالل القتصاديات الدول وال اجمة عن تطبيق السياسات المالية وال قدية وتدهور

 والتضوم والتمويل الدولي.
b4-  ال قود وال قريات المعسرة  الب وي و قريات العرض والطبب عبى أ واعصور االاتمان ويقارن بين

 .  سعر الصرف. أ واعلحدوث التضوم و
--c1 يستودم الرياضيات والرسوم في مجال ال قود و قريات العرض والطبب عبى ال قود وتوازن سوق

 ال قود والتضوم وسعر الصرف. 
c2-  .يطبق البرامج الحاسوبية التي ترتبط بالب وي والمصارف 
c3- مرلز المالي لبب وي والمصارف.يعد تقارير لتقييم ال 
c4-  ر الصرف والتمويل الدولي وال قود أسعايضم الوطط التي تسهم في معالجة ماالل ال قود والتضوم و

 االفتراضية.
d1- ر الصرف والتمويل الدولي التي يعا ي م ها االقتصاد الوط ي.أسعايسهم في حل ماالل التضوم و 
d2- سسات المالية والمصرفية الموجودة في االقتصاد الوط ي.يتواصل بجدية وفاعبية مم المؤ 

 

vii.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
الرئيسة/ 
 الوحدات

 وضوعات التفصيليةالم
Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

Topic List / 
Units 

Number 
of 

Weeks 

1 
 ال قود

 

 W1 3 ها وتطورها ووقااعهاأ واع ااة ال قود و

 W2 3 ماهية ال قود ووصااصها - 2

 W3 3 وقيمة ال قود ال قم والقواعد ال قدية 3

 W4 3 ه وأدواته واسواقه االاتمان وصورو ووقااع االاتمان 4

5 
الجهاز 
 المصرفي

  ااة الب وي -
 الب وي التجارية -
 الب وي المرلزية -

 يةسالمالب وي اإل

W5, W6 6 

6 

 اقتصاديات ال قود
 

 

 عرض ال قود -
 المدارس العلرية الموتبعة -

W7 3 

7 
 الطبب عبى ال قود -
 W8 3 المدارس العلرية الموتبعة -

8 
 التوازن في سوق ال قود    -
 LM,ISموذج   -
 والسياستين المالية وال قدية  -

W9, 
W10 

6 

 W11 3 امتحان أعمال الفصل 9

 التضوم 10

 هأ واعمعهوم التضوم و -
 مؤارات ومقاييس التضوم -
 مواجهة التضوم إسبوب -
 التضوم في الدول ال امية -

W12 
3 
,  

11 
سعر الصرف 
 والتمويل الدولي

 سعر الصرف واهميته -
 سعر الصرف أ واع -
 الصرف وتواز ه سوق سعر -
العوامل المؤثرة في تهير سعر الصرف  -

 المتوازن
 ميزان المدفوعات -
 االوتالل في ميزان المدفوعات ومعالجتها -

W13 3 

12 
التمويل  أزمات

المالي وطرق 
 معالجتها

 التمويل المالي وطرق معالجتها أزمات -
W14 3 

13 
ال قود 

 االفتراضية
ببوي التق ية  -ال قود االفتراضية )الماعرة( 

 تاين.
W15 3 

 W16 3 االمتحان النهائي 14

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
16 48 
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                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم
Order 

 ب العملية/  تدريباتالتجار
Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابيع

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

1 
تطبيقات   8الى  6تطبيقات )تمارين( يقوم بها المعيد بين 

 ساعات. 8مجموع ساعاتها 
=== === 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
  

 

v.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 المحاضرة  -
 الم اقاة والحوار -
 العصف الذه ي -
 ة والتطبيقات العمبية.  اطالمهام والتلاليف واأل -
 ة والتلاليف الم زلية العردية والجماعية والمااريم التطبيقية( اطالتعبم الذاتي والتعاو ي )األ -
 راجعة.التهذية ال -
 التدريس المصهر  -
 المهام البحثية -
 دوارالمحالاة ولعب األ -
 الزيارة الوارجية -
 ة الحاالترأسد -

 

i. ة والتكليفات نططاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 ة / التكليفنططاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفيذ
Week Due 

 مني في اليإسااااالم ي تجاري أو لتابة تقرير عن المرلز المالي لب 1
 او عن احدى موضوعات المقرر.

5 W5-W13 

 W1-W14 15 الماارلة والتلاليف  2

 ==== Total Score 20إجمالي الدرجة  

 

vi. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

موعد)أسبوع( 
 التقويم

Week Due 

 الدرجة
Mark 

 النسبي%الوزن 
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Proportion 
of Final 

Assessment 

 W1-W14 20 20% ة  اطالتلاليف واأل 1

 11W 20 20% االمتحان العصبي 2

 W16 60 60% االمتحان ال هااي  3

 % Total  100 100المجموع  

 

لتابة المراجم لبمقرر )اسم المؤلف  س ة ال ار  اسم :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 دار ال ار  ببد ال ار(. اللتاب 

 

: ) ال تزيد عن Required Textbook(s) المراجع الرئيسة
 مرجعين(

 سوريا. –دماق  –ى دار العلر األول اقتصاديات ال قود والب وي  الطبعة 1996مطهر العباسي  
 ص عاء. لب ار والتوزيم  مينعبي الزبيدي  عبدالرحمن ب ي غازي   قود وب وي  األ

 :Essential Referencesالمساندة المراجع 

لب ار والتوزيم   مين  ال قود والب وي واالقتصاد ال قدي  الطبعة الثالثة  األ2009محمد احمد االف دي   
  ص عاء

 Electronic Materials... اإلنترنتالمصادر اإللكترونية ومواقع 
and Web Sites etc. 

.اإل تر تضوعات المقرر في توجيه الطببة بالرجوع لمواقم مرتبطة بمو  

 

i. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 ي حال عدم الوفاء بذلك.من المحاضرات ويحرم ف %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضتتتور وبياب الطالب للقستتتم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  أستتتتاذيقدم  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 إذاي، ورأسالد تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  أستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر طتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.تغيب الطالب عن  إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمطاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ  أستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.
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د المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تأخر الطالب في تستتتتتتتليم التكليفات عن الموع إذا -
 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

ن وئفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق عليه الئحة طتتتتتتت -
 الطالب.

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمطاريع يحرم من الدرجة المخصصة  -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصتتتة  داءفي حالة وجود طتتتخن ينتحل طتتتخصتتتية طالب أل -
 بذلك

 :Other policies آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -

 


