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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات معتمدة 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

 السابع يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

ECO231 

  وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم أو  4

    أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

المالية بجانبيها النظري والعملي ودراسة  واألسواقتهدف هذه المادة إلى تزويد الطالب بفكرة شاملة عن النقود والبنوك 

 االقتصادالكلي وإبراز الدور الذي تضطلع به النقود والمؤسسات النقدية في  االقتصاديالجوانب النقدية والمصرفية للنشاط 

التضخم وغيرها الناشئة عن الركود والبطالة و االقتصاديةلمعالجة المشاكل  الالزمةالمعاصر وتأهيل الطالب بالسياسات النقدية 

 .مستقاة من النظام النقدي والمصرفي في المملكة حاالتبأمثلة ودراسة  االستعانةمع 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2
الكلي من  االقتصادالمالية بجانبيها النظري والعملي استكمال دراسة  واألسواقعطاء الطالب فكرة شاملة عن النقود والبنوك إ

إلمام الطالب بالدور الخاص بمؤسسات وأسواق المال في النمو  .دللنقو االقتصاديتعميق الفهم الخاص بالدور  خالل

 .االقتصادي
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  المالية واألسواقالمفاهيم المختلفة في مجال النقود والبنوك  1.1

  المالية واألسواقالنقود والبنوك  مجاالتأن يعرف الطالب خصائص كل مجال من  1.2

1.3   

1.4   

1.5   

1.6   

  المهارات 2

  إدراك بعض التطبيقات العملية في مجال النقود والبنوك القدرة علي 2.1

  القدرة على الربط بين المادة النظرية والواقع العملي والتطبيقي 2.2

2.3   

2.4   

2.5   

2.6   

  القيم 3.4

3.1   

3.2   

3.3   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 التاريخي للنقود تعريف النقودالتطور  1

 3 أنواع النقود -وسمات النقود -وظائف النقود خصائص 2

 3 ) النقديةالنظريات )الطلب على النقود  3

 3 النظم النقدية 4

 3  االئتمان 5

 3 ) المالأدوات سوق النقد وسوق رأس )المالية  واألسواقالنظام المالي  6

 3 ) الفائدةسعر )الفائدة ومعدل الفائدة  7

 3 لبنوك التجارية 8

 3 واالئتمانخلق النقود  9

 3 المركزي والسياسة النقدية البنك 10

 3 ثاني+ اختبار البنوك االسالمية  11

 3  البنوك المتخصصة  12

 3 النموذج الكينزي لتحديد التوازن  13

 3 السياستين المالية والنقديةلتوازن وفاعلية ا 

 3 مراجعة  

 45 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
 مجال النقود والبنوكالمفاهيم المختلفة في 

 واألسواق المالية

 محاضرات

 

 اختبارات 

 

1.2 
الت أن يعرف الطالب خصائص كل مجال من مجا

 النقود والبنوك واألسواق المالية. 

1.3  

1.4  

1.5  

1.6  

 المهارات 2.0

2.1 
 إدراك بعض التطبيقات العملية في علىالقدرة 

  محاضرات مجال النقود والبنوك 
 

 اختيار 

2.2 
القدرة على الربط بين المادة النظرية والواقع 

 العلمي والتطبيقي 

2.3  

2.4  

2.5  

2.6  

 القيم 3.0

3.1    

3.2 
 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 التقييمتوقيت 

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 خالل الفصل  أعمال فصلية 1

 %20 السادس  اختبار فصلي أول 2

 %20 األسبوع العشر اختبار فصلي ثاني  3

4 
األسبوع  االختبار النهائي

 الخامس عشر

40% 

5    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
   ةاالرشاد األسبوعيتوزيع الطالب علي المرشدين وتحديد ساعات 

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 م 2006د فليح حسن خلف جدارا للكتاب العالمي  النقود و البنوك للمقرر المرجع الرئيس
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 المساندةالمراجع 
المالية عبد الرحمن عبد هلال الحميدي، وعبد الرحمن عبد المحسوووووون  واألسووووووواقالنقود والبنوك 

 هـ 1422الخلف مكتبة الديوان، الرياض، السعودية الطبعة الثانية، 

  اإللكترونيةالمصادر 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 دراسية  ةقاع إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض المختبرات، قاعاتالدراسية،  القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 سبورة ذكية

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تطبيق استبانة تقويم المقرر  الطالب فاعلية التدريس 

 استبانة خبرة الطالب  الطالب  الدراسي فعالية المقرر

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس القسم  جهة االعتماد

 8 رقم الجلسة

 هـ 1443-4-5 تاريخ الجلسة

 


