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 بنوك وتجارت دولية :مقرر توصيف
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 الشريعة والقانون قسم:  بنوك وتجارات دولية : مقرر  توصيف االدآبكلية:  

 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 النقود والبنوك والتجارة الدولية :اسم المقرر  .1

 3502264 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة
3    3 

 / الفصل الدراسي االولالثاني المستوى  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 التوجد :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 التوجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 برنامج البكالوريوس لجميع التخصصات :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 انتظام أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 الحرم الجامعي :مكان تدريس المقرر  .11

 د. عبدالله سعيدالكانده      معد مواصفات المقرر:اسم   .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13

 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
ماهيته النقود  دانداهاوا دالونال النق يون دانداهاوا دايمون النقود  عيتعورف هاون ندوون النقود  دناوال المقاينون دتعريوف النقود  دداوا ف يعرف الطالب 

 النقد  دخصا صاا دالناريات التي ايات بدوناا. 
نقود  الدرايون دالداوا ف التوي تقودل باوا دوو ا عيعورف الطالوب مالمقصود  بوالنقد  المع نيندادووالااديفال ماهيون اليفال الطالب ديعورف انوداا النقود   

د  المع نيون النقد  الوتابيندندوتاا دمزاياها. ثل يتعرف الطالوب ديفاول الونال النق يون داداهو ها ددامقصود  بالقاهو ن النق يون ديتعورف هاون اداهو  النقو
بان لاتحديو  ))ااهو ن الو هبوو دااهو ن الودرز ايلزاموي. ديعورف دااه ن المع نين دمزاياها دهيدباا. ديتعرف الطالب ديفال اتع ن النقد  الدراينالقا
 ديفال الجمع بين ااه ن ال هب دااه ن النق  الدري ايلزامي وناال نق ي هالمي.

ا ين ديتعرف الطالب هان المقصد  بقيمن النقد  اي ا رتاا هان ان تتبا   عي السدز ماب  ومين ما من المنتجوات مون سواع دخو مات اي بقدتاوا الدور
اي وميون المنتجوات التوي يموون الحصود  هاياوا عوي السودز   ن النق يون الداحو نالدحوعانوه يقصو  باوا ايمون ده ا هد المعنن المجر  اما بالدو  المطاق 
داعوق هاياوا ايمون من خال  اراءن ه ا المقرر هان ايمن النقد  دالمستدى العال لالسعار دالعدام  التوي تتمقاب  دح ن نق ين داح ن. ثل يتعرف الطالب 

اوول النقوود  زاوواهرتي التنووخل دالنومووا  دايثووار اياتصووا ين دايجتماهيوون لتقابووات ايموون النقوود . دعووي هوو ا المقوورر يتعوورف الطالووب هاوون البنوود  ديف
دناول اسوعار الصورف ديفال سياسن التجوارن ال دليون التجارن ال دلين داسساا دنارياتاا ديعرف الطالب لمروزي. ااي تمان دالبند  التجارين دالبن  

 دميزان الم عدهات دااسامه المختافن  والحساب الجاري دحساب راس الما  داخطاء دمح دعات دمداف حيز الم عدهات دالتحروات النق ين.

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 يتداع من الطالب هن  اوما  المقرر بنجاح ان يودن اا را هان ان 
 المعرفة والفهم

A1 ان يعرف الطالب ماهين النقد  دانداهاا دالنال النق ين دانداهاا دالنال النق ين دانداهاا دايمتاا دندوتاا.و 
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 بنوك وتجارت دولية :مقرر توصيف

A2 يعرف الطالب المقصد  بالنقد  المع نين دالدراين دالوتابين.و 
 المهارات الذهنية

B1 داداه ها.يودن الطالب اا را هان عال دبادرن النال النق ين و 
B2 دتحديااا الن ا رن لاتبا   عي ايسداز.يودن الطالب اا را هان بادرن ايمن النقد  و 

 المهارات العملية المهنية
C1يودن الطالب اا را هان عال دبادرن العدام  التي تتداف هاياا ايمن النقد  دااهرتي التنخل داينوما .  و  
C2 تداجه التجارن ال دلين اليمنين دتنايل اسعار الصرف, دحادي لمداجان دتنايل اسعار الصرف دمدوالت يق ل الطالب حادي لامدوالت التي و

 ميزان الم عدهات.
  المهارات العامة

D1 يق ل استدارات ااتصا ين عي مجا  داا ف البن  المروزي دميزانيته دالحاد  لاا.و 
D2 تنال التجارن ال دليناليمنين.التي يطدر ا راته ال اتين عي التعام  مع الناريات و 
 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

ماهين النقد  دانداهاادناماا يعرف الطالب 
 دايمتاا دندوتاا

, نالمحانرات, الحدار, المنااد
 التوايفات الجماهين دالفر ين

ايختبارات التحريرين, ايس ان القصيرن, تقييل 
 دالتوايفات الجواهين دالفر ين  التقارير دالداجبات 

يعرف الطالب ديفال المقصد  بالنقد  المع نين 
 دالوتابيندالدراين 

دح  التعايل دالتعايل ال اتي دالتعادني 
  المدوالت دتمثي  اي دار

ايختبارات التحريرين, ايس ان القصيرن, تقييل 
 دالتوايفات الجماهين دالفر ين التقارير دالداجبات 

 

                                                التدريس والتقويم:       مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:
 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

يودن الطالب اا را هان عال دبادرن النال 
 النق ين داداه ها

التوايفات الجماهين دالفر ين, الحدار, 
 دح  المدوالت  المناادن

التحريرين, تقييل التقارير دالقراءن ايختبارات 
التحاياين, التوايفات الجماهين دالفر ين, ايختبارات 

 الدفاين, مالحان اي اء

 

 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

يودن الطالب اا را هان عال دبادرن العدام  
التي تتداف هاياا ايمن النقد  دااهرتي 

 التنخل داينوما .  
 

التوايفات الجماهين دالفر ين, الحدار, 
دالعصف  المناادن دح  المدوالت 

 ال هني

ايختبارات التحريرين, تقييل التقارير دالقراءن 
دالفر ين, ايختبارات التحاياين, التوايفات الجماهين 

 دمالحان اي اء الدفاين

يق ل الطالب حادي لامدوالت التي تداجه 
التجارن ال دلين اليمنين دتنايل اسعار 
الصرف, دحادي لمداجان دتنايل اسعار 

 الصرف دمدوالت ميزان الم عدهات

التوايفات الجماهين دالفر ين, الحدار, 
دالعصف المناادن دح  المدوالت 

 يال هن

ايختبارات التحريرين, تقييل التقارير دالقراءن 
التحاياين, التوايفات الجماهين دالفر ين, ايختبارات 

 دمالحان اي اء الدفاين

                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

يق ل استدارات ااتصا ين عي مجا  داا ف 
 البن  المروزي دميزانيته دالحاد  لاا.

 

المحانرات, الحدار, المناادن, 
 د راسن الحالن تمثي  اي دارالن دات, 

تقييل المالحان,  تحريرين,الدفاين دال ايختبارات
 دالداجبات, ايس ان القصيرن التوايفاتد التقارير 

يطدر ا راته ال اتين عي التعام  مع 
 الناريات التي تنال التجارن ال دليناليمنين.

المحانرات, الحدار, المناادن, 
 اسن الحالنالن دات, تمثي  اي دار د ر

تقييل المالحان,  تحريرين,الدفاين دال ايختبارات
 دالداجبات, ايس ان القصيرن التوايفاتد التقارير 

 

 

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 محتوى المقرروحدات /مواضيع 
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 بنوك وتجارت دولية :مقرر توصيف

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر

عدد 

 األسابيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجات تعلم 

 المقرر

 ماهين النقد   1

 A1, B1, C1 3 1 المقاينن دندون النقد 

 A1, B1, C1 3 2 داا ف النقد 
 A1, B1, C1 3 3 تعربف النقد  دخصا صاا

 انداا النقد  2
النقد  المع نين دالنقد  الدراين دالنقد  

 الوتابين
4 

3 A1, B1, C1 

 النارين الانق ين داداه ها  3

 A1, B1, C1 3 5 اداه  النقد  المع نين
 A1, B1, C1 3 6 ااه ن النقد  الدراين القابان لاتحدي 

 A1, B1, C1 3 7 ااه ن النقد  الدراين ايلزامين
ااه ن الجمع بين ااه تي ال هب دالنقد  

 الدراين ايلزامين
8 

3 A1, B1, C1 

 ايمن النقد   4
ايمن النقد  دالمستدى العال لالسعار 
دالعدام  التي تتداف هاياا التنخل 

 داينوما 
9 3 

A1, A2, B1, 
C1 

 البند  5

 11 اي تمان انداهه داهميته دا داته
3 A1, B1, B2, 

C1, D2 

البند  التجارين ندوتاادداا فاا دميزاتاا 
 دمدوالتاا

11 3 
A1, A2, C2, 
D1, D2 

 12 اه اعه دداا فه ددسا اه عي الراابن البن  المروزي 6
3 A1, A2, C2, 

D1, D2 

 التجارن ال دلين  7

 3 13 اسساا دسياساتاا
A1, A2, C2, 

D1, D2 

 14 نال اسعار الصرف دميزان الم عدهات
3 A1, A2, C2, 

D1, D2 

 42 14 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 √   .محاضرات

 )المحكمة التمثيلية( تطبيق عملي في المعمل.

 √.     واجبات منزلية

 √.     مناقشة جماعية

 √.     جماعيةتكاليف 

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

خصا ص النقد  تق يل  راسن هن  1
 دناماا

A1, B2, C2, D1 1 11 

ايمن النقد  دتحديااا تق يل  راسن هن  2
 الن ا رن اابان لاتبا   

A1, B2, C2, D2 2 11 

البن  داا ف تق يل  راسن هن  3
 المروزي

A2,B2, D1, D23 3 11 

الناريات المنامن تق يل  راسن هن  4
 لاتجارن ال دلين

A1, C1, D2 4 11 
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 بنوك وتجارت دولية :مقرر توصيف

 تقويم التعلم:عاشرا: 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

  يم النهائيوالتق
 المخرجات التي يحققها

 اختبار منتصف الفصل 1
بداية االسبوع 

 السابع 
21 21 

A1,A2,B1,C1, 

C2 

 الواجبات والتكاليف  2
مضي  بعد

 منتصف الفصل
11 11 D1, D2 

  11 11 طوال الفصل  الحضور  3

 االختبار النهائي 4
اخر الفصل 

 الدراسي
61 61 

A1,A2, B1, C1, 

C2 

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر االحادي عشر: 
 سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.)اسم المؤلف، 

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 , القدسي للنشر والتوزيع, صنعاء.2111 طالنقود والبنوك والتجارة الدولية, د. محمد هزاع الكوري,

 المساعدةالمراجع 

 , القاهرة.3 النظريات االقتصادية الجزء الثاني التحليل االقتصادي الكلي, ط

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية
NA  

 

 

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

   دالغياب حندر ال   .1

اسمه لدؤن الطالب ديحرل من  خد  امتحان الما ن من المحانرات ب دن ه ر يرعع  %52ا ا تغيب الطالب 

 الناا ي.

 الحندر المتوخر     .2

 يمنع الطالب من  خد  المحانرن ا ا تورر حندره المتوخر اوثر من مرن.

 ندابط ايختبارات دايمتحانات    .3

 وما عي الال حن.

     المداريعد التوايفات / الماال  .4

 اب  استا  الما ن دتعتبر غير مقبدلن بع  الدات المح  . يسال الطالب التواليف عي المح   من

  الغ    .5

 يحرل من مقرر الغ  دما ن اب  دما ن بع .
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   نتحا اي  .6

 يفص  سنه من ال راسن.

  سياسات أخرى   .7
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 بنوك وتجارت دولية :مقرر توصيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 النقود والبنوك والتجارة الدوليةمقرر: خطة 
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 بنوك وتجارت دولية :مقرر توصيف

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د. عبدالله سعيدالكانده / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف   /     704 467 777صنعاء  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

X     X  البريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 قانون الجرائم والعقوبات اليمني )القسم الخاص( :اسم المقرر  .1

 3502264 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 / الفصل الدراسي االول نيالمستوى الثا المستوى والفصل الدراسي:  .4

 التوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 التوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 برنامج البكالوريوس لجميع التخصصات :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 الحرم الجامعي مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

داوا ف يعرف الطالب ماهيته النقود  دانداهاوا دالونال النق يون دانداهاوا دايمون النقود  عيتعورف هاون ندوون النقود  دناوال المقاينون دتعريوف النقود  د
 النقد  دخصا صاا دالناريات التي ايات بدوناا. 

فال ماهيون النقود  الدرايون دالداوا ف التوي تقودل باوا دوو ا يفال الطالب ديعورف انوداا النقود   عيعورف الطالوب مالمقصود  بوالنقد  المع نيندادووالاادي
د  المع نيون النقد  الوتابيندندوتاا دمزاياها. ثل يتعرف الطالوب ديفاول الونال النق يون داداهو ها ددامقصود  بالقاهو ن النق يون ديتعورف هاون اداهو  النقو

الدراينالقابان لاتحديو  ))ااهو ن الو هبوو دااهو ن الودرز ايلزاموي. ديعورف  دااه ن المع نين دمزاياها دهيدباا. ديتعرف الطالب ديفال اتع ن النقد 
 ديفال الجمع بين ااه ن ال هب دااه ن النق  الدري ايلزامي وناال نق ي هالمي.

بقدتاوا الدورا ين  ديتعرف الطالب هان المقصد  بقيمن النقد  اي ا رتاا هان ان تتبا   عي السدز ماب  ومين ما من المنتجوات مون سواع دخو مات اي
السودز ده ا هد المعنن المجر  اما بالدو  المطاق عانوه يقصو  باوا ايمون الدحو ن النق يون الداحو ن اي وميون المنتجوات التوي يموون الحصود  هاياوا عوي 

دام  التوي تتداعوق هاياوا ايمون مقاب  دح ن نق ين داح ن. ثل يتعرف الطالب من خال  اراءن ه ا المقرر هان ايمن النقد  دالمستدى العال لالسعار دالع
اوول النقوود  زاوواهرتي التنووخل دالنومووا  دايثووار اياتصووا ين دايجتماهيوون لتقابووات ايموون النقوود . دعووي هوو ا المقوورر يتعوورف الطالووب هاوون البنوود  ديف

التجوارن ال دليون دناول اسوعار الصورف اي تمان دالبند  التجارين دالبن  المروزي. ديعرف الطالب التجارن ال دلين داسساا دنارياتاا ديفال سياسن 
 دميزان الم عدهات دااسامه المختافن  والحساب الجاري دحساب راس الما  داخطاء دمح دعات دمداف حيز الم عدهات دالتحروات النق ين.

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 يتداع من الطالب هن  اوما  المقرر بنجاح ان يودن اا را هان ان 
 والفهم المعرفة

A1.و ان يعرف الطالب ماهين النقد  دانداهاا دالنال النق ين دانداهاا دالنال النق ين دانداهاا دايمتاا دندوتاا 
A2.و يعرف الطالب المقصد  بالنقد  المع نين دالدراين دالوتابين 

 المهارات الذهنية
B1.و يودن الطالب اا را هان عال دبادرن النال النق ين داداه ها 
B2يودن الطالب اا را هان بادرن ايمن النقد  دتحديااا الن ا رن لاتبا   عي ايسداز. و 

 المهارات العملية المهنية
C1  . و يودن الطالب اا را هان عال دبادرن العدام  التي تتداف هاياا ايمن النقد  دااهرتي التنخل داينوما 
C2 ال دلين اليمنين دتنايل اسعار الصرف, دحادي لمداجان دتنايل اسعار الصرف دمدوالت و يق ل الطالب حادي لامدوالت التي تداجه التجارن
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 ميزان الم عدهات.
  المهارات العامة

D1.و يق ل استدارات ااتصا ين عي مجا  داا ف البن  المروزي دميزانيته دالحاد  لاا 
D2 ال دليناليمنين.يطدر ا راته ال اتين عي التعام  مع الناريات التي تنال التجارن و 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المدانيع التفصياين دح ات المقرر الرال

 ماهين النقد   1

 3 1 المقاينن دندون النقد 

 3 2 داا ف النقد 
 3 3 تعربف النقد  دخصا صاا

 انداا النقد  2
دالنقد  النقد  المع نين دالنقد  الدراين 

 الوتابين
4 

3 

 النارين الانق ين داداه ها  3

 3 5 اداه  النقد  المع نين

 3 6 ااه ن النقد  الدراين القابان لاتحدي 
 3 7 ااه ن النقد  الدراين ايلزامين

ااه ن الجمع بين ااه تي ال هب دالنقد  
 الدراين ايلزامين

8 
3 

 ايمن النقد   4
دالمستدى العال لالسعار ايمن النقد  

دالعدام  التي تتداف هاياا التنخل 
 داينوما 

9 3 

 البند  5

 11 اي تمان انداهه داهميته دا داته
3 

البند  التجارين ندوتاادداا فاا دميزاتاا 
 دمدوالتاا

11 3 

 3 12 اه اعه دداا فه ددسا اه عي الراابن البن  المروزي 6

 التجارن ال دلين  7
 3 13 دسياساتاا اسساا

 3 14 نال اسعار الصرف دميزان الم عدهات

 42 14 عدد األسابيع والساعات

 
 الجانب العملي:                                            

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

 A1, B2, C2, D1 1 خصا ص النقد  دنامااتق يل  راسن هن   .1

 A1, B2, C2, D2 2 ايمن النقد  دتحديااا الن ا رن اابان لاتبا   تق يل  راسن هن   .2

داا ف البن  المروزيتق يل  راسن هن   .3  A2,B2, D1, D23 3 

 A1, C1, D2 4 الناريات المنامن لاتجارن ال دلينتق يل  راسن هن   .4

   األسابيع والساعاتإجمالي 

 
 

VI. استراتيجية التدريس 
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 المحاضرة. (0

 المناقشة. (6

 المجموعات. (3

 المحكمة التمثيلية. (4

 حضور جلسات المحاكم. (5

 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

 11 1 المدارون عي ا ارن المحاول التمثياين 1

 11 2 زيارن المحاول الجنا ين 2

 11 1 عي المحاول التمثياين ال عاا هن المتال 3

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 21 21 بداية االسبوع السابع  اختبار منتصف الفصل  .1

مضي منتصف  بعد الواجبات والتكاليف   .2
 الفصل

11 11 

 11 11 طوال الفصل  الحضور  

 61 61 اخر الفصل الدراسي االختبار النهائي 

 %111 111 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الر يسن  .1

  اسل المؤلف، سنن الندر، اسل الوتاب،  ار الندر، با  الندرو. واثنان هان األوثر)وتابن المرجع الر يس لامقرر( 

  عي حا  ه ل تدعر مرجع داح  لتغطين محتدى المقرر ال راسي إناعن مرجع آخر لانردرن القصدى يمون

 واختياري)
 , القدسي للنشر والتوزيع, صنعاء.2111 النقود والبنوك والتجارة الدولية, د. محمد هزاع الكوري,ط

 المراجع المساه ن  .2

 , القاهرة.3الكلي, ط النظريات االقتصادية الجزء الثاني التحليل االقتصادي 

 )إن دج تو    مدا  إلوتردنين دإنترنت  .3

NA 

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   دالغياب حندر ال   .1

من المحانرات ب دن ه ر يرعع اسمه لدؤن الطالب ديحرل من  خد  امتحان الما ن  %52ا ا تغيب الطالب 

 الناا ي.
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 الحندر المتوخر     .5

 من  خد  المحانرن ا ا تورر حندره المتوخر اوثر من مرن.يمنع الطالب 

 ندابط ايختبارات دايمتحانات    .3

 وما عي الال حن.

     المداريعد التوايفات / الماال  .4

 يسال الطالب التواليف عي المح   من اب  استا  الما ن دتعتبر غير مقبدلن بع  الدات المح  .

  الغ    .2

 اب  دما ن بع . يحرل من مقرر الغ  دما ن

   نتحا اي  .6

 يفص  سنه من ال راسن.

  سياسات أخرى   .7

 


