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توصيفمقرر:

Republic of Yemen
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جامعة االندلس
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وحدة ضمان الجودة

Quality Assurance Unit

توصيف مقرر :النقود والبنوك

كلية :العلوم الادارية

أوال :المعلومات العامة عن
.1

اسم المقرر :نقود وبنوك
رمز المقرر ورقمه:

.3

الساعات المعتمدة:

.1

قسم:

المقرر:

محاضرة

سمنار

عملي

42

.4

المستوى والفصل الدراسي:

.5

المتطلبات السابقة لدراسةالمقرر(إن وجدت):

-----------------------------

.6

المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر(إن وجدت):

------------------برنامج  /كلية العلوم االدارية
العربية

.7
.8
.9
.11
.11
.11
.13

تدريب

اإلجمالي

الثاني ............الثاني

البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر:
لغة تدريس المقرر:
نظام الدراسة:
أسلوب الدراسة في البرنامج:
مكان تدريس المقرر:
اسم معد مواصفات المقرر:
تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:

نظام الساعات
المحاضرات
القاعات
د عبدالله علي الطوقي

ثانيا :وصف المقرر :الهدف من تدريسه مادة النقود والبنوك هو تزويد الطالب بالمعرفة العلمية  ،بحسب
احتياج سوق العمل  ،فيما يخص الجانب النقدي والمصرفي  ،واسعار الصرف
بحيث يتوقع من الطالب بعد التخرج  ،ان يلم بما نعني بالنقد ,واالئتمان المصرفي  ،والتعرف على اعمال
المصارف التجارية بمختلف انواعها  ،وكذلك السياسة النقدية  ،والتضخم واثره على االقتصاد

ثالثا :مخرجات التعلم:

نستطيع القول ان المخرجات تكون قارة على فهم العل المصرفي

يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قاد ار على ان:
 - Aالمعرفة والفهم:

 .1معرفة اسس النظريات النقدية .

 .2االلمام بوظائف النقود واهميتها الصرف  ،وكيف يتم تفعيل االستثمار ،
6

24

توصيفمقرر:

 .3االلمام على بالعمل المصرفي .

 - Bالمهارات الذهنية :

 .1القدرة على التحليل النقدي والمالي .
 .1القدرة على اإلسهام في حل مشكلة السيولة في المصرف .
 .2معرفة أنواع التضخم وكيف يتم معالجته .

 - Cالمهارات العملية المهنية :

 .1القدرة على فهم المؤشرات االقتصادية .
 .2القدرة على التنبؤ بالتغيرات النقدية المستقبلية
 .3معرفة التغيرات في اسعار الصرف .

 .4القدرة على التعامل مع المشاكل المصرفية .
 - Dالمهارات العامة :
 .1اعداد التقارير المصرفية .

 .2تقديم المعلومات والبيانات عن البرصة .

رابعا :مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياتالتدريس والتقويم
أوال :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المعارف والفهم) باستراتيجيةالتدريس والتقويم:
مخرجات المقرر  /المعرفة والفهم

 .1معرفة اسس النظريات
النقدية .

 .2االلمام بالعمل المصرفي .

استراتيجية التدريس

استراتيجية التقويم

 .1المحاضرات.

 .1االختبارات التحريرية.

 .2العروض االيضاحية.

 .2االسئلة الشفوية.

 .4العصف الذهني.

 .4البحوث البسيطة.

 .1المحاضرات.

 .1االختبارات التحريرية.

 .2العروض االيضاحية.

 .2االسئلة الشفوية.

 .3الحوار والمناقشة.

3

 .3تقييم الواجبات الدورية.

توصيفمقرر:

 .3الحوار والمناقشة.

 .3تقييم الواجبات الدورية.

 .1المحاضرات.

 .1االختبارات التحريرية.

 .2العروض االيضاحية.

 .2االسئلة الشفوية.

 .4العصف الذهني.
 .3االلمام بالعرض النقدي ،
 .4والقدرة على تحليل
المؤشرات االقتصادية .

 .3العصف الذهني.

 .3تقييم الواجبات الدورية.

 .4الحوار والمناقشة.

خامسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات الذهنية) باستراتيجيةالتدريس والتقويم:
مخرجات المقرر /المهارات الذهنية

استراتيجية التقويم

استراتيجية التدريس

 .5القدرة على فهم المؤشرات

 .7المحاضرات.

 .8العروض االيضاحية.

 .5االسئلة الشفوية.

 .6القدرة على التنبؤ بالتغيرات

 .9العصف الذهني.

 .6تقييم الواجبات الدورية.

االقتصادية .

النقدية المستقبلية .

.11

الحوار

والمناقشة.

 .4االختبارات التحريرية.

 .7البحوث

دسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات المهنية والعملية)باستراتيجيةالتدريس والتقويم:
مخرجات المقرر

 .3القدرة على فهم المؤشرات االقتصادية .

 .4القدرة على التنبؤ بالتغيرات النقدية المستقبلية
 .5معرفة التغيرات في اسعار الصرف .
 .6القدرة على التعامل مع المشاكل المصرفية .

استراتيجية التدريس

.11

ت.

.12

المحاض ار
العروض

االيضاحية.

.13

الذهني.

.14

العصف

استراتيجية التقويم

 .8االختبارات التحريرية.
 .9االسئلة الشفوية.
.11

تقييم الواجبات الدورية.

.11

البحوث

الحوار

والمناقشة.

سابعا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات العامة) باستراتيجيةالتدريس والتقويم:
مخرجات المقرر/

المهارات المهنية والعملية

 .1اعداد التقارير المصرفية .

استراتيجية التدريس

 .1المحاضرات

استراتيجية التقويم

 .1مالحظة األدا..
4

توصيفمقرر:

 .2معرفة المعلومات والبيانات عن البرصة .

 .2الحوار والمناقشة

 .2االختبارات الشفوية.

 .3البحوث والتمارين والواجبات

ثامنا :موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية (النظرية والعملية) وربطها بمخرجات التعلم
المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.

وحدات /مواضيع محتوى المقرر
أوال:الجانب النظري والعملي
الر
قم

وحدات /موضوعات المقرر

المواضيع التفصيلية

عدد
األسا
بيع

السا
عات
الفع
لية

رموز
مخرجات
تعلم المقرر

نشاة وتطور النقود
1

مرحلة الصيد  ,ومرحلة الزراعة ،
والمقايضة  ،ومرحلة النقود والبنوك

-

مفهوم النقود ووظائفها
1
3
4

االئتمان المصرفي
االسواق المالية
واقع الجهاز المصرفي اليمني

5
6

المصارف التجارية
والمتخصصة
المصارف االسالمية

7

8
-9

اساليب التمويل في
المصارف االسالمية
السياسة النقدية

 - 11النظرية النقدية

ماذا نعني بالنقود  ،وظائف النقود  ،انواع
النقود ( السلعية والورقية  ،والمصرفية ،
وااللكترونية )
مفهوم االئتمان  ،معايير االئتمان  ،اهمية
االئتمان
مفهوم االسواق المالية  ،اهميتها  ،االسهم
والسندات  ،سوق النقد

1

3

1

3

A12

1

A12
B123
3

1

3

نشا وتطورالمصارف اليمنية  ،البنك المركزي
 ،اهميته  ،وظائفه

1

3

مفهومها  ،وظائف المصارف التجارية ،
وظائف المصارف المتخصصة

1

3

مفهومها  ،وظائف المصارف االسالمية
وخصائصها  ،مفهوم الربا  ،حكمة تحريم الربا
 ،الربح والفائدة  ،العالقة بين الفائدة
واالستثمار
المرابحة والمضاربة والمشاركة والسلم
واالستصناع  ،والتمويل التاجيري

1

3

مفهومها  ،اهدافها  ،ادوات السياسة النقدية

1

3

1

3

عالقة الدخل باالستثمار ،

5

A12
B123
A12
B123
A12
B123
C1234
A12
B123
C1234
A12
B123
C1234
A12
B123
C1234
A12
B123
C1234
A12
B123
C1234
D12

توصيفمقرر:

مفهوم التضخم  ،ونواع التضخم  ،واثر التضخم

التضخم
-11
االقتصادي واالجتماعي

إجمالي األسابيع والساعات

11

تاسعا :استراتيجية التدريس:
محاضرات .محاضرات
تطبيق عملي في المعمل.
واجبات منزلية
مناقشة جماعية
تكاليف جماعية

 .Iالتعيينات والتكليفات:
مخرجات التعلم

التكليف/النشاط
حل اسئلة الكتاب
 ،نشاطات بحثية في
ضرة معينة  ،يتم البحث
ي الجانب التطبيقي من
خالل االرقام والجداول
عمل بحث عن احد
موضوعات الكتاب

األسبوع

الدرجة

النشاط
اسبوعي
البحث طوال
الترم

11

 :تقويم التعلم:

أنشطة التقويم

األسبوع

والمناقشة  ،والمشاركات 11 - 1

الدرجة

نسبة الدرجة إلى
درجة التقويم
النهائي

المخرجات التي يحققها

11

11

11

11

A12
B123

------

------

----

نصفي

6

11

11

تهائي

11

61

61

A12
B123
A12
B123
A12
B123
C1234

11 -1

والواجبات  ،والعصف

1

A12

2

3

A12
B123
C1234
D12
36

توصيفمقرر:
111

A12
B123
C1234

%111

ي عشر :مصادر التعلم:
(اسم المؤلف،د  .عبدالله علي الطوقي  ،النقود والبنوك  ،مكتبة االفاق  ،امانة العاصمة ).

سة ( :اق)

اعدة

---------

ة وإنترنت:

(إن وجدت)

الثاني عشر :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.
بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 .1الحضور والغياب:
اذا تغيب الطالب  %52من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة
النهائي.
 .1الحضور المتأخر:
يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.
 .3ضوابط االختبارات واالمتحانات:
كما في الالئحة.
 .4التكليفات  /المهاموالمشاريع:
يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.
 .5الغش:
يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

7

توصيفمقرر:
 .6االنتحال:
يفصل سنه من الدراسة.
 .7سياسات أخرى:

خطة مقرر........... :

8

( يكتب اسم المقرر)

توصيفمقرر:

 .Iمعلومات عن مدرس المقرر:
االسم

د  .عبدالله علي عبدالله الطوقي

المكان ورقم الهاتف

شارع الخمسين  ،مدينة الشباب
771451611

الساعات المكتبية (  /3أسبوعيا)
----

----

--

--

--

----

البريد اإللكتروني
 .IIمعلومات عامة عن المقرر:
.1

اسم المقرر :النقود والبنوك :

يعطي الطالب مفهوم عن النقود والبنوك والعمل
المصرفي والبورصات واالسواق المالية والسياسات
النقدية والتضخم

.2

رمز المقرر ورقمه:

.3

الساعات المعتمدة للمقرر:

.4

المستوى والفصل الدراسي :الثاني  ،الفصل الثاني

.5

المتطلبات السابقة لدراسة المقرر(إن وجدت):

---------

 .6المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر(إن وجدت):

------

الساعات
نظري

سمنار

عملي

تدريب

36

.7
.8
.9

البرنامج /البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر:

/

المجموع
36

الشرح بالباورباوند
العربية
الجامعة

لغة تدريس المقرر:

مكان تدريس المقرر:

 .IIIوصف المقرر الدراسي:
ا لمقرر يعطي الطالب مفهوم النفقود والعمل المصرفي ،ومعرفةة انةواع النقةود  ،واالسةواق الماليةة  ،واالئتمةان والعةر
النقدي  ،والسياسة النقدية  ،والتعرف على النظرية النقدية  ،والتضخم واسبابه ومعالجته .

 .IVمخرجات التعلم المقصودة للمقرر:
 .4معرفة اسس النظريات النقدية .

 .5االلمام بوظائف النقود واهميتها الصرف  ،وكيف يتم تفعيل االستثمار ،
 .6االلمام على بالعمل المصرفي .
9

توصيفمقرر:

 - Bالمهارات الذهنية :
 .2القدرة على التحليل النقدي والمالي .

 .7القدرة على اإلسهام في حل مشكلة السيولة في المصرف .
 .8معرفة أنواع التضخم وكيف يتم معالجته .

 - Cالمهارات العملية المهنية :

 .5القدرة على فهم المؤشرات االقتصادية .

 .6القدرة على التنبؤ بالتغيرات النقدية المستقبلية
 .9معرفة التغيرات في اسعار الصرف .
.11

القدرة على التعامل مع المشاكل المصرفية .

 - Dالمهارات العامة :
 .3اعداد التقارير المصرفية .
 .4تقديم المعلومات والبيانات عن البرصة .

 .Vمحتوى المقرر :ذكر سابقا
الجانب النظري:
الرقم

المواضيع التفصيلية

وحدات المقرر

األسبوع

الساعات الفعلية

ذكر سابقا

عدد األسابيع والساعات

الجانب العملي:
كتابة تجارب (مواضيع  /مهام) النشاط العملي
الرقم

عدد األسابيع

المهام  /التجارب العملية
01

الساعات الفعلية

توصيفمقرر:
1.

----

2.

-------------

3.
4.
5.

11

إجمالي األسابيع والساعات

36

 .VIاستراتيجية التدريس
.0
.6
.3
.4
.5

ذكر سابقا

 .VIIالتكليفات  /المهام:
التكليف/النشاط
الرقم
ذكر سابقا
1
2
3

األسبوع

الدرجة

(إن وجدت)

 .VIIIتقويم التعلم:
موضوعات التقويم

الرقم
.1

موعد التقويم/
اليوم والتاريخ

الدرجة

الوزن النسبي

(نسبة الدرجة إلى
درجة التقويم النهائي)

ذكر سابقا

.2

المجموع

 .IXمصادر التعلم:
 .1المراجع الرئيسة:
 كتابة المرجع الرئيس للمقرر (اثنان على األكثر)(د عبدالله الطوقي 1111 ،،م  ، ،نقود وبنوك  ،دار النشر ،امانة
العاصمة ( اليمن )) .د  .محمد افندي  ،اقتصاديات النقود والبنوك  ،مركز االمين 6112 ،م

 يمكن في حال عدم توفر مرجع واحد لتغطية محتوى المقرر الدراسي إضافة مرجع آخر للضرورة القصوى
00

توصيفمقرر:
(اختياري)

.1

المراجع المساعدة :اليوجد

.3

مواد إلكترونية وإنترنت(:إن وجدت)

 .Xالضوابط والسياسات المتبعة في المقرر:
.1

الحضور والغياب:

.5

الحضور المتأخر:

.3

ضوابط االختبارات واالمتحانات:

.4

التكليفات  /المهام والمشاريع:

.2

الغش:

.6

االنتحال:

.7

سياسات أخرى:

06

