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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 

 التدريسي: اسم  م.د نادية مهدي عبد القادر  

 :البريد االلكتروني  

ةلمالياوالمؤسسات  البنوكالنقود واقتصاديات    اسم المادة: 

 :قررالفصلم ساعتان اسبوعيا  

الكبير والفاعل الذي  تسليط الضوء على طبيعة العمل المصرفي من مختلف جوانبه ، وتشخيص الدور

 واالجتماعية. يمكن ان تؤديه المصارف في تحقيق التنمية االقتصادية
 ة:الماد أهداف

المفاهيم الثالثة بدراسة الترابط الوثيق بين والمؤسسات المالية يهتم مقرر اقتصاديات النقود والبنوك  

كوحدات متكاملة بهدف دراستها جميعا  في آن واحد لتعريف بنشأة  والمؤسسات الماليةالنقود، البنوك ، 

وتطور النقود والبنوك وطبيعة النقود وماهيتها ووظائف وأنواع النقود والنظم النقدية والسياسات 

النقدي والمؤسسات النقدية ، ودراسة األسواق النقدية والنظريات النقدية ، والمناهج التحليلية للتوازن 

المالية وأنواعها وأدواتها والتوازن االقتصادي بهدف تهيئة الطالب وظيفيا  عند شغله ألي وظيفة تتعلق 

 بهذا المجال .

 ة:للماد األساسيةالتفاصيل 

ثراء للنشر الدكتور محمد صالح تركي القريشي، اقتصاديات النقود والبنوك والمؤسسات المالية، ا

 .2009والتوزيع، 
 ة:الكتب المنهجي

الدكتور عبد المنعم السيد علي والدكتور نزار سعد الدين العيسى، النقود والمصارف واألسواق  -

 . 2004المالية، دار حامد للنشر والتوزيع، 

محمود تعريب ، اقتصاديات النقود والتمويل الدولي، ديفيد فانهوزوالدكتور  جوزيف دانيالزالدكتور  -

 .2010حسن حسني، دار المريخ، المملكة العربية السعودية، 

تعريب محمود حسن  ،سى بول هالوود والدكتور رونالد ماكدونالد، النقود والتمويل الدوليالدكتور  -

 .2007،  المملكة العربية السعودية ، دار المريخ ، حسنى

 ة:المصادر الخارجي

ثانيالفصل ال المختبرات االمتحان النهائي  الفصل الدراسي الفصل االول 

 60    20   20  األول 

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي

 

 المالحظات
الماده 

 ةيلالعم
ةالماده النظري  التاريخ 

ع
و
سب
ال
 ا

ول  النقود واالقتصاد القوميالفصل األ    

يفها، نشأتها، تطورها، وظائفها، النقود: تعر: وال  أ

 ومقاييسها 

22/9/  1 

/29/9 ثانيا : النقود االلكترونية    2 

 الفصل الثاني شركة الصيرفة وادارة المؤسسات المالية  

: كشف ميزانية البنك  أوال     
6/10/  3 

رة البنك ادإالمبادئ العامة في  ثانيا :    13/10/  4 

نشاطات خارج كشف ميزانية البنك :ثالثا       

االبتكار المالي والبنوك . :رابعا    
20/10/  5 

 الفصل الثالث : عرض النقود والطلب على النقود  

عرض النقود أوال :  

تركيب او بنية االحتياطي والودائع ومضاعفات  :ثانيا 

 النقود 

 ثالثا :الطلب على النقود

27/10/  6 

النقدية ظريةالنالفصل الرابع     

: المدرسة الكالسيكية أوال     
3/11/  7 

/10/11  نزيةيالمدرسة الك :ثانيا       8 

/17/11 امتحان الشهر األول من الفصل الدراسي األول    9 

 الفصل الخامس: المؤسسات المالية  

البنك المركزي أوال :  

الوسطاء الماليين  :ثانيا    

24/11/  10 

التطور ..الطبيعة ..صل السادس :الوساطة المالية الف  

 االلية

 أوال : الوساطة المالية وإنتاج المعلومات

 ثانيا : مؤسسة األسواق المالية

 ثالثا : تحول الصيرفة التقليدية

 رابعا : الوسطاء الماليون وتحدي اإلدارة

1/12/  11 

 الفصل السابع: التحليل االقتصادي للهيكل المالي  

 أوال : تكاليف المعامالت
8/12/  12 
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 ثانيا : المعلومات غير المتماثلة أو غير المتكافئة

/29/12 الفصل الثامن كفاء اسواق االوراق المالية    13 

 الفصل التاسع )مؤشرات اسواق االوراق المالية (  

 وكيفية بناء المؤشرات
5/1/  14 

الدراسي األولامتحان الشهر الثاني من الفصل     12/1/  15 

/12/1 مراجعة الفصل الدراسي األول    15 

 

 الفصل الدراسي الثاني – األسبوعيجدول الدروس 
 

 المالحظات
المادة 

 يةلالعم
 التاريخ المادة النظرية

ع
و
سب
أل
 ا

العاشر: النظام المالي: األساسيات الفصل   

 والتطورات

 أوال : وظائف األسواق المالية

 نيا : هيكل االسواق الماليةثا

19/1/  1 

ثالثا : األدوات الرئيسة ألسواق النقود وأسواق   

 رأس المال
26/1/  2 

رابعا : األدوات الرئيسة ألسواق النقود وأسواق   

 رأس المال
2/2/  3 

/9/2 خامسا : تدويل األسواق المالية    4 

فائدة: السلوك الفصل الحادي عشر: معدالت سعر ال  

 والقياس والهيكل والخطر

أوال : الوظائف التي ينجزها معدل سعر الفائدة في 

 االقتصاد الوطني

9/2/  5 

  
/16/2 ثانيا : قياس معدل الفائدة  6 

  
/23/2 ثالثا : هيكل معدالت الفائدة وخطرها  7 

  
/2/3 الثانيامتحان الشهر األول من الفصل الدراسي   8 

الفصل الثاني عشر: التوقعات العقالنية واألسواق     

 المالية 

 أوال : بناء التوقعات

9/3/  9 
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/16/3 ثانيا : األساس النظري للتوقعات العقالنية  10 

/23/3 ثالثا : التوقعات العقالنية واألسواق المالية    11 

ت الفصل الثالث عشر: االبتكار المالي واألدوا  

 المالية

 أوال : التغيير التكنولوجي

 ثانيا : نظريات االبتكار

30/3/  12 

/6/4 ثالثا : االبتكار المالي وتراجع الصيرفة التقليدية    13 

/13/4 رابعا : أنواع االبتكار المالي    14 

 الفصل الرابع عشر: النقود والتضخم  

 أوال : النظرية الكالسيكية في التضخم
20/4/  15 

/27/4 ثانيا : النظرية الكينزية في التضخم    16 

/4/5 ثالثا : أسباب التضخم    17 

/11/5 رابعا : سياسات لمواجهة التضخم    18 

 المؤسسات المالية الدولية الفصل الخامس عشر:  

 أوال : صندوق النقد الدولي

 ثانيا: البنك الدولي

18/5/  19 

/25/5 من الفصل الدراسي الثاني حان الشهر الثانيامت    20 

/29/5 مراجعة الفصل الدراسي الثاني    21 

 

 

 

 

 

 


