جامعة فيالدلفيا
كلية األعمال
قسم العلوم المالية والمصرفية
الخطة التدريسية لمادة دراسية
النقود والبنوك
رقم المــادة0320221 :
المتطلب السابق  :اقتصاد كلي ()0320151
3
عدد الساعات المعتمدة:
عدد ساعات التدريس الفعلية:

عنوان المــادة :النقود والبنوك
مستوى المادة :متطلب قسم إجباري (سنة ثانية)
وقت المحاضرة:

معلومات خاصة بمدرس المــادة
الرتبة
األكاديمية

االسم

الساعات
المكتبية

رقم المكتب
ومكانه

البريد اإللكتروني

وصف المادة :
تعتبر هذه المادة من المنداد اباباة نق ل انع العاندا المال نق المصنري ق
تطدةها

ظائفاا أنداعاا أهم تاا ي االقتصاد الدطن

هن تتضنم التعر نف بنالن دد نشنتتاا

تتضم كذلك تحا الً لانظر نق الن ي نق بمنا ين كلنك

عرض الن دد الطاب عا اا أهم ق كلك ي االقتصاد الحي ث كما تتضم التعرف عاى الننظع ال داعني الن ي نق
عبنر العصندة

من منع تتننا ل الزانام المصنري

االئتمننان لابننندل التزاة ننق

عانى ةأهناا البنندل المرك نق

عما ننق قان الن نندد لالددائنني ين النظنناا المصننري

أد اتاا المختافق مزاالد اهتخياماا لتح

االهت راة الن يي المرغند ي ن

المفاه ع الزرائع االقتصاد ق المعاصرة كغا ل األمدال

أهداف المادة:
 .1تعر ف الطالب بنشتة الن دد تطدة اهتعمالاا ظائفاا

ارائع الت

البنندل التزاة نق النشنناط
صنندال ىلننى الا اهنناد الن ي ننق

ين الختناا هنتعرل عانى بعن

ر ت ف العمالد

النظاا الن يي ال داعي الن ي ق المتعا ق باا
 2تعر ف الطالب بالي ة الذي تاعب الن دد ي االقتصاد الدطن م قاللل الدظائف األهاه ق الثاند ق لان دد
 3تعر ف الطالب بالزاام المصري النشاط االئتمان لابندل التزاة ق البنك المرك ي ظائف الا اهق الن ي ق
 4محا لق ياع بع المشكالد الزرائع االقتصاد ق المعاصرة محا لق التعرف عاى بع الحادل المناهبق لاا

مكونات المادة:
1

الزاق الناشرة هنق النشر :
الكتب الم رةة :لالمؤلف عندان الكتا
 ننناظع الشننمري النقووود و المصووارف والن ريووة النقديووة داة مهننران لانشننر التدم نني عمننان الطبعننقاأل لى 2013ا
 2المداد الماانية لأشرطق ي ي د أشرطق صدت ق
 3ال راءاد ابضاي ق لالكتب الي ة اد

الخ  :ت اة ر البنك المرك ي الشار ق الاند ق  /مزاق البندل

 4دل ل دةاهق المادة لىن اي  :قطق المادة
 5دل ل الدااباد /الدظائف التزاة العام ق

الخ لىن اي  :قطق المادة

أساليب تدريس المادة:
محاضراد مناقشاد حل ماائل مناظراد م اةة مكتبق م اةاد م يان ق

الخ

نتائج التعلم Learning outcomes
 .1المعرفة والفهم Knowledge and understanding
 معريق د ة الن دد ي التبادل التزاةي المحا الي ل


ياع مكدناد عرض الن دد بتشكال المختافق M1, M2 , M3



تدظ ف قا الن دد كتداة م اد اد الا اهق الن ي ق



معريق ه كل الزاام المصري

د ة البنك المرك ي البندل التزاة ق المتخصصق ي

 .2مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار Cognitive skills
 معريق ك ف ؤمر عرض الن دد عاى المتغ راد الكا ق كاألهعاة االنتال"


ادةال ك ف ق التعامل مي األةصية الن ي ق الفائضق ع حاااد االهتاالل



ياع ظ فق الن دد التزاةة ب

هائل الييي المختافق



ياع مدامناد البنك المرك ي البندل التزاة ق د ة بنددها المختافق

األشخاص الي ل

 .3مهارات االتصال والتواصل األكاديمي (مع المصادر واألشخاص )Communication skills
دا الطابق بالتعرف عاى المؤهااد المصري ق تبادلدن الرأي ي الماائل الن ي ق



تداصل الطالب ي مزتمع



تعرف الطالب عاى ك ف ق المصري ق المحا ق المؤهااد الن ي ق الي ل ق

شاةل ي تبادل الرأي حدل الماائل الن ي ق

 .4مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة
)Practical and/ or professional skills (Transferable Skills



تحا



ادةال األشكال المختافق لاطاب عاى الن دد كالطاب لامبادالد ا المضاةباد ا االحت اط



معريق ك ف تاتخيا الن دد ي المخطط المال

المعريق ع طب عق النظاا المصري

د ة الن دد ي

أدوات التقييــــم:

 ت اة ر /أ أبحاث قص رة /أ مشاة ي
 امتحاناد قص رة
 ااباد
 ت ي ع شفدي لألبحاث الت اة ر
 امتحاناد يصا ق ناائ ق

توزيع العالمات على أدوات التقييم
أدوات التقييم

الدرجة

االمتحان األول

20

االمتحان الثاني

20

االمتحان النهائي

40

تقارير  /واجبات بيتية  /مناقشات داخل القاعة
 /امتحانات قصيرة  /حضور وغياب .

المجموع

20
100

األمانة العلمية والتوثيق
ي حال تكا ف الطالب بإعياد بحث أ ت ر ر ع مدضدع مع

زب عاى الطالنب أن

ت ي باألمدة التال ق :


ل مك ن االهننتعانق بمننيةد المننادة ع ن أهنناد

األهنناد العام ن ي ن التدم ن

التدم ننن المعتمننني أ مننن قنننالل منننا تعامننن الطالنننب يننن منننادة أهنننال ب البحنننث
ابحصاء


ىهناد الح دق الفكر ق ألصحاباا



االبتعاد ع الاطد األكاد م

Plagiarism

توزيع المادة على الفصل الدراسي :
األسبــــــــوع

المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها

الوظائف
والتقارير
ومواعيد تقديمها

االلتقاء بالطالب والتعرف عليهم وانتخاب ممثل للشعبة
1

توزيع الخطة والتعريف بالمادة وأسلوب التقييم والمحاضرات
ن ام المقايضة وعيوبها
نشأة النقود ووظائفها وتطور استعمالها

2

نشأة النقود  ،تعريف النقود  ،وظائف النقود
الوظائف األساسية للنقود
( وسيط للتبادل  ،مقياس للقيمة)
الوظائف المشتقة للنقود
(مخزن للقيمة  ،وسيلة للمدفوعات اآلجلة)

3

خصائص النقود
(البقاء  ،التجانس  ،قابلية االنقسام  ،سهولة الحمل  ،الندرة)

ت ر ر ع أنداع الن دد
المختافق تع مناقشت مي
الطال داقل قاعق
المحاضراد

أنواع النقود
(النقود السلعية  ،النقود المعدنية  ،النقود الورقية  ،النقود االئتمانية)

أنواع النقود (النقود االلكترونية  ،النقود المساعدة)
4

عرض النقد والسيولة المحلية

امتحان قص ر

مناقشة تقارير الطلبة

)Quiz (1

أهمية النقود في األن مة االقتصادية المختلفة (الرأسمالي واالشتراكي)

الن ام النقدي والقواعد النقدية
تعريف الن ام النقدي  ،وعناصره (مكوناته)
5

القواعد النقدية
قاعدة الذهب وأهميتها والصعوبات التي واجهتها

ااب ع ال داعي
الن ي ق

(ن ام المسكوكات  ،ن ام السبائك  ،ن ام الصرف بالذهب  ،انهيار قاعدة الذهب)

قاعدة المعدنين  ،قاعدة النقود الورقية اإللزامية
6

بعض القواعد النقدية األخرى (بريتون وودز)

مناقشق ت اة ر الطابق

قيمة النقود وتغيرها

حدل ال داعي الن ي ق

النقود والمستوى العام لألسعار  ،األرقام القياسية لألسعار
أثر تقلبات األسعار على قيمة النقود
الجهاز المصرفي
7

مكونات الجهاز المصرفي  ،نشأة المصارف التجارية وتطورها
موارد المصارف التجارية واستخداماتها

)Quiz (2

النشاط االئتماني للمصارف التجارية
المصارف التجارية وخلق النقود (االئتمان)

8

افتراضات خلق النقود  ،حل مثال على عملية خلق النقود
المصارف المركزية
نشأة المصارف المركزية  ،وظائف المصارف المركزية

9

تحليل ميزانية البنك المركزي
السياسة النقدية والنشاط االقتصادي
تعريف السياسة النقدية
فعالية السياسة النقدية

10

امتحان قص ر Quiz
)(3

أدوات السياسة النقدية (الكمية  ،النوعية  ،المباشرة)
عرض النقود  :مفهومه وأنواعه
(عرض النقد بالمعنى الضيق  ، M1والمفهوم الواسع ، M2
والمفهوم األوسع )M3 – M4

11

محددات عرض النقد والعوامل المؤثرة فيه
سرعة تداول النقود وأثرها على عرض النقد
الطلب على النقود
دوافع الطلب على النقود
(المعامالت  ،االحتياط  ،المضاربة)

12

العالقة بين كمية النقود وسعر الفائدة من خالل دافع المضاربة

م كتا طاهر
الب ات

م رال

هماةة

الن رية النقدية الكالسيكية (ن رية كمية النقود)
معادلة فيشر  ،ومعادلة كمبردج

13

أوجه االختالف والشبه بين المعادلتين
14

الجرائم االقتصادية المعاصرة (غسيل األموال)
المفهوم  ،واألساليب  ،واآلثار الناجمة عنها  ،وسبل مكافحتها

15
16

الجرائم االقتصادية المعاصرة
جرائم التزوير وتزييف العمالت وسبل مكافحتها

م كتا طاهر ب ات
م رال هماةة
م كتا طاهر ب ات
م رال هماةة

االمتحانات النهائية

الوقت المتوقع لدراسة المادة
معيل ما حتال ىل الطالب م اليةاهق ابعياد لامادة اا ي هاعت

ىلى مالث هاعاد لكل محاضرة صف ق

المراجـع :
الكتب اإلضافية التي يمكن الرجوع اليها واالستفادة منها :
1

طاهر الب ات
الطبعق األ ل

2

م رال هماةة النقود والبنوك والمتغيورات االقتصوادية المعاصورة داة ائنل
2013ا

محمي هنع ي الانمادةي اقتصواديات النقوود والبنووك داة الشنر ق لانشنر التدم ني الطبعنق
األ لى عمان 2011

3

أكرا حياد مشنادة هنذلدل النقوود والمصوارف مودخل تحليلوي ون وري داة ائنل عمنان
الطبعق الثالثق 2010ا

4

محمنني صننالق ال ر ش ن

النقووود والبنوووك والمؤسسووات الماليووة داة ىمننراء لانشننر التدم نني

عمان الطبعق األ لى 2009ا

المجالت العلمية
مك الرادع ىلى أي مزالد عام ق كاد صاق بمدضدعاد الن دد البندل

المواقع االلكترونية
 مادة الن دد البندل المتاحق عاى مدقني لMIT - Massachusetts Institute of Technologyالتال

:

http://ocw.mit.edu/courses/economics/14-01sc-principles-of-microeconomics-fall-2011/
 -المدقي الرهم لابنك المرك ي األةدن

www.cbj.gov.jo

سياسة الدوام (المواظبه)
ال امق لاطالب بالتغ ب أكثر م ل %15م مزمدع الااعاد الم رةة لامادة ىكا غنا الطالنب أكثنر من
ل %15م مزمدع الااعاد الم رةة لامادة د ن عذة مرض أ قاري با عم ي الكا ق حنرا من الت نيا
لالمتحان الناائ تعتبر نت زت ي تاك المادةلصفرا ً أما ىكا كان الغ ا بابب المرض ا لعذة قاري با
عم ي الكا ق الت تطرح المادة عتبر مناحبا ً م تاك المادة تطب عا ق أحكاا االناحا

