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 وصف المقرر المختصر

اضافه الى التعريف بالنظام يبحث المساق في اعطاء فكره شاملة عن النقود وتطورها والنقود المعدنية والورقية 

المصرفي والجوانب المختلفة لنشاط البنوك واالئتمان المصرفي , وكذلك التعرف على البنك المركزي 

ونشاطاته ووظائفه والسياسات النقدية وكذلك التعرف على المستوى العام لالسعار وعن التضخم وانواع 

 التضخم .

 اهداف المقرر

 مفهوم النقود وتطورها ونظرياتها  -1

 وظائف ونشاطات البنوك التجارية  -2

 وظائف ونشاطات البنوك المركزية  -3

 النظريات التي تناولت عرض النقود والطلب عليها  -4

 مفهوم التضخم وانواعه  -5
 

 

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم

A .النظري الفهم– المعرفة 

 :من الخريج سيتمكن ،المقرر متطلبات اكمال عند

a1.  انواع النظم النقديةبالمعارف والمفاهيم المتعلقة يذكر الطالب 



 

B -العملي التطبيق– المعرفة 

 :من الخريج سيتمكن ، البرنامج متطلبات اكمال عند

A2  اد الوطنيع النقود ودورها في االقتصانوا.يعدد الطالب 

C .التحليلية والمهارات لمشكالت عامل الحالل– مهارات 

 :من الخريج سيتمكن ، البرنامج متطلبات اكمال عند
b1  .  عمل البنوك التجارية والبنوك المركزيهطبيعه يتقن الطالب 

 

D .الحسابات و االتصاالت و المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت– مهارات 

 :من الخريج سيتمكن ، البرنامج متطلبات اكمال عند

 B2 . يميز الطالب بين انواع التضخم 

Eالسياق و والمسؤولية الذاتي الحكم: الكفايات. ـ 

 :من الخريج سيتمكن ، البرنامج متطلبات اكمال عند
 C1  . انواع النظريات النقديةب المعرفه  الطالب يكتسب 

 

 التعليم و التعلم طرق

 . والحوار مع الطلبة أثناء المحاضراتفتح المناقشة  -1

 تكليف الطلبة بواجبات معينة في مجال المساق.  -2

 اجراء امتحانات قصيرة في المساق اثناء المحاضرة. -3

 التقييم طرق

 يطلب من الطلبة تقديم بحث في موضوع يختاره من المساق. -1

 واجبات وتقارير جماعية من قبل الطلبة. -2

 اجتياز االمتحانات المقررة. -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محتوى المقرر

 طرق التقييم طرق التعلم والتعليم المواضيع مخرجاتال ساعات أسبوع

1 
3 A1 

محاضرات حوار  النقود وانواعها

  ونقاشات 
 نقاش فردي 

2 
3 A1  

محاضرات حوار  وضائف النقود

 ونقاشات  
 نقاش جماعي

3 
3 A2 

محاضرات حوار  النظام النقدي وانواعه وسماته

 ونقاشات  
 نقاش جماعي

4 
3 C1  النظريات النقدية , من جانب الطلب ومن

 جانب العرض
 نقاش جماعيمحاضرات حوار 



 ونقاشات  

5 
3 C1 

النظريات النقدية , من جانب الطلب ومن 

 جانب العرض

محاضرات حوار 

 ونقاشات  
 نقاش جماعي

6 
3 B1  

دوافع الطلب على النقود والنقود والمستوى 

 العام لالسعار

محاضرات حوار 

 ونقاشات  
 نقاش جماعي

7 
3 B1  

دوافع الطلب على النقود والنقود والمستوى 

 العام لالسعار

محاضرات حوار 

 ونقاشات  
 نقاش عام مع الطلبة 

8 
3 b2 

محاضرات حوار  قيمة النقود والتضخم

 ونقاشات  
 حوار + نقاش 

9 
3  C1  

 النقود في االسالم والربا في االسالم وانواع

 الربا

محاضرات حوار 

 ونقاشات  
  االمتحان المتوسط 

10 
3 C1  

النقود في االسالم والربا في االسالم وانواع 

 الربا

محاضرات حوار 

 ونقاشات  
 نقاش فردي 

11 
3 B1 

البنوك التجارية , مفهومها وانواعها 

 ووظائفها

محاضرات حوار 

 ونقاشات  
 نقاش عام مع الطلبة

12 
 3 B1 

التجارية , مفهومها وانواعها البنوك 

 ووظائفها

محاضرات حوار 

 ونقاشات  
 نقاش جماعي 

13 
3 B1 

البنوك التجارية , مفهومها وانواعها 

 ووظائفها

محاضرات حوار 

 ونقاشات  
 نقاش جماعي

14 
3 B1 

محاضرات حوار  البنوك المركزية  مفهومها وانواعها

 ونقاشات  
 نقاش جماعي

15 
3 B1 

محاضرات حوار  المركزية  مفهومها وانواعهاالبنوك 

 ونقاشات  
 نقاش جماعي

16 
3 B1 

محاضرات حوار  البنوك المركزية ودورها ووضائفها

 ونقاشات  
 االمتحان النهائي 

 

 المكونات

 2014,  2النقود والمصارف , د محمود الوادي واخرون . عمان . دار المسيرة . ط  الكتاب

 المراجع

2017. 1والمصارف,   د  رائد العبيدي ود خالد المشهداني , دار االيام للنشر , طالنقود .1

  

النقود والمصارف واالسواق المالية .  دعبدالمنعم السيد علي واخرون , عمان , دار  .2

 2004وائل ر, 

 2003,  2ادارة العمليات المصرفية ,  دخالد وهيب الرواي , عمان , دار المناهج , ط  .3

لنقود والبنوك والمصارف المركزية , د سعيد الحالق و د محمد العجلوني  , عمان , ا .4

 2010دار اليازوري للنشر 

5. The economice or money , banking and financial market , kent 

Mathews Massimo giuliodori European edition mar 2013 

 

  EL-earnin gيوجد مادة الكترونية +  موصى به للقراءة

 EL-earningيوجد مادة الكترونية +  مادة الكترونية



  مواقع اخرى

 

 

 

 خطة تقييم المقرر

 الدرجة طرق التقييم
 المخرجات
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  10 الوظائف
 

      - - 0 5 5 

               حاالت للدراسة

  5 المناقشة والتفاعل
 

      1 1 1 1 1 

               أنشطة جماعية

امتحانات مختبرات 

 ووظائف
              

  5 عروض تقديمية
 

      5     

               امتحانات قصيرة

              100 المجموع

 

 

 

 

 االنتحال
 االنتحال او السرقة األدبية هو ان يأخذ شخص ما عمال لشخص اخر ويدعي انه عمله. يوجد في الجامعة سياسة صارمة بشأن

 االنتحال، وإذا تم اكتشاف االنتحال بالفعل، سيتم تطبيق هذه السياسة. العقوبات تنطبق أيًضا على أي شخص يساعد شخصاً آخر

 سبيل المثال عن طريق السماح لشخص ما بنسخ التعليمات البرمجية الخاصة بك عن علم على ارتكاب االنتحال )على

 يختلف االنتحال عن العمل الجماعي حيث يشارك عدد من األفراد األفكار حول كيفية تنفيذ المقررات الدراسية. نشجعك بشدة على

 يمكنك العمل معاً في عمل مشروع او انجاز وظيفة. المهم العمل في مجموعات، وبالتأكيد لن تتم معاقبتك على ذلك. هذا يعني أنه

 هو أن يكون لديك فهم كامل لجميع جوانب البرنامج المكمل. من أجل السماح بالتقييم الصحيح يجب عليك االلتزام بدقة بمتطلبات

 عي، والفهم الفردي، وتسهيلعمل المشروع او الوظيفة كما هو موضح أعاله ومفصل. هذه المتطلبات موجودة لتشجيع العمل الجما

 .التقييم الفردي، ومنع االنتحال

 


