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 وصف المقرر

 

 

 اإلدارة واالقتصاد كلية -جامعة ذي قار المؤسسة التعليمية .1

 مصرفيةوالعلوم مالية ال    المركز/  القسم العلمي  .2

 المصرفي زاسياسة النقدية والجه رمز المقرر/ اسم  .3

 (كترونيلاالالتعليم )محاضرات  أشكال الحضور المتاحة .4

 الثاني الكورس  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 45 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 ررأهداف المق .8

 

 االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

يتمكن  المتخرج من تنظيم المعرفة والمعلومات واالحتفاظ بها في ذاكرته تمهيداً الستعمالها وظيفياً   -

      .في المستقبل

يتمكن المتخرج من تحصيل أكبر قدر ممكن من الفهم واالستيعاب لما تلقاه من معلومات ومهارات  -2

 . مكن في النهاية من تسويقها وإعادة انتاجها بأسلوبه الخاصبحيث يت

يتمكن من تحليل النتائج وإعادة توظيفها لحل المشكالت وان يمتلك ذهنية المحلل وفق معطيات   -3

 .علمية قائمة على أسلوب التفكير والبحث العلمي
 .يتمكن من الحكم على الظواهر االنطباعات واآلراء الذاتية  -4
 . عرف كيفية التعامل مع االهداف المعرفية لتحقيق االهداف االساسيةيت  -5

 معرفة النظريات المرتبطة بقسم العلوم المالية والمصرفية   -6
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .12

  األهداف المعرفية  -أ

 .معرفة الطالب لمفهوم العلوم المالية والمصرفية  – 1 

 .رة الطالب على تقييم مدى تطور العمل المالي والمصرفي  في مختلف المؤسسات الماليةقد – 2

 .تمكين الطلبة من تحليل المعلومات المالية والمصرفية  – 3

      . مراجعة نظم العمل المالي والمصرفي  –4

 

  .الخاصة بالمقرر يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 بيان الفهم واالدراك المكتسب من قبل الطالب اكتساب المهارات االدراكية من خالل 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الكتب المرجعية

 حاالت دراسية

  امثلة متنوعة من الواقع العملي

 طرائق التقييم      

 اختيارات يومية سريعة

 مناقشات حول الموضوع

 امتحانات شهرية خالل الفصل

  امتحانات نهائية

 انية والقيمية األهداف الوجد -ج

اكتساب المعرفة من خالل االلمام في اساسيات المادة وبيان االساليب ومعرفة القوانين الخاصة بتلك    -1ج

 االعمال

اكتساب المهارات االدراكية من خالل بيان الفهم واالدراك المكتسب من قبل الطالب عن الفصل ضمن   -2ج

  المادة بشكل عام ومختصر

 طرائق التعليم والتعلم     

المناقشات العلمية وطرح   -تقارير  –حلقات نقاشية  –مراجعة الواجبات ومناقشتها في بداية المحاضرة 

 االمثلة

 

 طرائق التقييم    

 مشاركة الطالب في تحضير المادة وشرحها -1

بط الجانب النظري للمادة بالواقع اجراء مناقشات السئلة خارجية تتعلق بالمادة من الواقع كمحاولة لر -2

 الخارجي

 .تكليف الطلبة بالواجبات للتقييم -3

 االختبارات الشفهية عن المواضيع التي يتم تناولها في موضوع الدراسة -4
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 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 خدام الوقائع القانونية لمعالجة المشاكل التي تثار في مثل هذه المواضيع الخاصة است -  -1د
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

1 3 
 تعريف السياسة النقدية 

أسئلة عامة  نظري

 ومناقشة

2 3  
 اسة النقديةاهداف السي

أسئلة عامة  نظري

 ومناقشة

اهمية النقود واالئتمان في   3 3

 االقتصاد

أسئلة عامة  نظري

 ومناقشة

النظريات النقدية والسياسة   3 4

الكالسيكية )النقدية 

-والكينزية والنقوديون

 (فريدمان

أسئلة عامة  نظري

 ومناقشة

النظرية الكالسيكسة   3 5

صيغة فيشر وصيغة )

 (كامبردج

أسئلة عامة  نظري

 ومناقشة

فخ )النظرية الكينزية   3 6

 (السيولة

أسئلة عامة  نظري

 ومناقشة

7 3  
 (فريدمان)النقودييون 

أسئلة عامة  نظري

 ومناقشة

 اختبارات نظري االمتحان االول  3 8

مفهوم وظائف البنك   3 9

 المركزي

أسئلة عامة  نظري

 ومناقشة

استقاللية البنوك   3 12

 كزيةالمر

أسئلة عامة  نظري

 ومناقشة

ادوات السياسة النقدية   3 11

( المباشرة وعغير المباشرة)

سياسة السوق المفتوحة 

 ومدى فاعليتها

أسئلة عامة  نظري

 ومناقشة

سياسة اعادة الخصم ومدى   3 12

فاعليتها نسبة االحتياطي 

 القانوني

أسئلة عامة  نظري

 ومناقشة

13 3  
 مختلفةاالدوات المباشرة ال

أسئلة عامة  نظري

 ومناقشة

االهداف النهائية والوسيطة   3 14

 للسياسة النقدية

أسئلة عامة  نظري

 ومناقشة

 اختبارات نظري االمتحان الثاني  3 15
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  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... التقارير، العلمية،المجالت 

 

مواقع االنترنيت ، ب ـ المراجع االلكترونية

.... 

 كل المواقع االلكترونية

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 

 


