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 :بيانات المقرر -1

 الكودي:الرمز 
 

ماجستير اكاديمي   -األولي السنة  -الفرقة/المستوي:  عنوان المقرر: النقود والبنوك
 نظام الساعات المعتمدة -(الثاني)الفصل الدراسي 

 ( 10(     عملي:   )35عدد الوحدات الدراسية:                                نظري:  ) 

 

   هدف المقرر: -2

 للنقود والبنوك واالقتصاد النقدي بصفة عامة.  وباألسس النظريةاألساسية واملبادئ الطالب باملفاهيم   إمداد -

 والبنوك . إكساب الطالب القدرة علي مواكبة وفهم التطورات املتعلقة بالنقود  -

  وك والسياسة النقدية بالنقود والبن ملشاكل والقضايا املتعلقة طبيعة التنمية قدرة الطالب على الفهم والتحليــــــل  -

 ووسائل الحد منها. 

النموذج الكلي لعرض النقود  إكساب الطالب مهارة استخدام الرسوم البيانية واملعادالت الرياضية في تحليل  -

 املستوي العام لألسعار.مؤشرات و ونظريات الطلب على النقود 

البنوك التجارية  و بنوك املركزية العمل النقود و إكساب الطالب باملهارات الفكرية واملهنية في مجاالت  -

 .  واالسالميةواملتخصصة  

إكساب الطالب القدرة علي الدراسة التطبيقية للموضوعات الرئيسية فى االقتصاد النقدي وعلي وجه الخصوص   -

 النظريات النقدية والسياسات النقدية وأدواتها.

 
 المستهدف من تدريس المقرر: -3
 على أن:  والمفاهيمالمعلومات -أ

ً
 بنهاية املقرر يجب أن يكون الطالب قادرا

 املبادئ الرئيسية في النقود والبنوك  يتعرف علي  ▪

 وخصائصها املختلفة انواع النقود ووظائفها  بين  يميز  ▪

 هما في االقتصاد القومي.هميتأيتعرف علي مفهوم النقود والبنوك و  ▪

 واستراتيجيات مكافحة التضخم. يتعرف علي العالقة بين النقود والتضخم   ▪

 االقتصاد. في واملتخصصة دور كل من البنك املركزي والبنوك التجارية  يتعرف علي  ▪

 على أن:  المهارات الذهنية   -ب
ً
 بنهاية املقرر يجب أن يكون الطالب قادرا

 االقتصاد  السياسات املالية والنقدية في كل من دور  يقارن بين  ▪

تحديد الوظائف الرئيسية للبنوك  و ختلفة من املؤسسات املالية املنواع األ بين  يقارن  ▪

 والبنوك التجارية واملتخصصة.  املركزية
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 يحلل الجوانب التطبيقية املتمثلة فى اتجاهات السياسة النقدية فى مصر ▪

 . النقودعلى الطلب على ية تأثير السياسة النقدية كيف  يحلل ▪

المهارات المهنية   -ج
 الخاصة بالمقرر 

 على أن: 
ً
 بنهاية املقرر يجب أن يكون الطالب قادرا

يطرح رؤى وبدائل مختلفة لكيفية تحقيق التوازن الكلى بين الطلب على النقود وعرض   ▪

 النقود. 

يضع حلول لبعض املشاكل االقتصادية مثل التضخم وعجز املوازنة العامة للدولة،   ▪

 لشرائية للعملة املحلية. وتدهور القدرة ا 

ُيطوع الخبرات املناسبة املستخلصة من التجارب العاملية في الحد من ارتفاع معدالت   ▪

 التضخم وظاهرة الركود التضخمي لتالئم الحالة املصرية. 

 يحسب أهم مؤشرات التضخم واألرقام القياسية لألسعار.  ▪

 ومجموعات العمل مناقشة املسائل االقتصادية وحلها ضمن فرق  ▪

 المهارات العامة   -د
 
 
 

 على أن: 
ً
 بنهاية املقرر يجب أن يكون الطالب قادرا

 يعمل في مجموعات.  ▪

  .لجمع املعلومات، وفهمها، وتبادلهايبحث باستخدام شبكة اإلنترنت.  ▪

 يستخدم مهارات العرض والتواصل الفعال.  ▪

 اإلنجليزية. استخدام املصطلحات ذات الصلة باللغة  ▪

 محتوى المقرر:   -4
 عدد الساعات الموضوعات

 3  تطورها  –ماهيتها  -النقود: أهميتها  1

 3 وظائف وخصائص النقود 2

 6  النظم والقواعد النقدية املختلفة 3

 6  (النقود على  الطلب نظريات، النقود على  الطلب مفهوم (النقود  على  الطلب 4

 3 القياسية لألسعار األرقام  5

 3 التضخم واملستوي العام لألسعار 6

 6 االستقاللية   -الوظائف -البنك املركزي : األهداف 7

 6 وظائف وخصائص البنوك التجارية واملتخصصة واإلسالمية  8
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 3 مفهوم وأدوات السياسة النقدية 9

 3 التنسيق بين السياستين املالية والنقدية  10

 3 عامة على محتويات املقرر مراجعة   11

 45 إجمالي عدد الساعات 

 أساليب التعليم والتعلم: -5
 املحاضرة التفاعلية  •

 التعلم الذاتي •

 العصف الذهني •

         المحاكاة •

 أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوي القدرات المحدودة:  -6
•  

 تقويم الطالب: -7
األساليب   -أ

 المستخدمة  
 األسئلة الشفوية أثناء المحاضرات •
 تقييم مناقشات الطلبة أثناء المحاضرات •
 تقييم العروض التقديمية للطلبة •
 االختبارات الدورية والنهائية •

 خالل الفصل الدراسي • التوقيت -ب
 منتصف الفصل الدراسي  •
 نهاية الفصل الدراسي •

توزيع   -ج
 الدرجات

 درجات 5 والمشاركةالحضور  -1
 درجات 10 تكليفات عملية فردية وجماعية خالل الفصل الدراسي       -2

 درجات 10 وعروض تقديمية خالل الفصل الدراسي Quizzesاختبارات قصيرة  -3
 درجة 15 اختبار منتصف الفصل الدراسي -4
 درجة 60 اختبار نهائى )نهاية الفصل الدراسي(                                -5

 درجة 100  إجمالي الدرجات
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع: -8
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  مذكرات  -أ
 

كتب  -ب
 مرجعية 

      

 مراجع باللغة العربية: -أوالا  -
 الكويت.(، "التاريخ النقدي للتخلف"، عالم المعرفة، 1987رمزي زكي، ) -
(، النقود والبنوك والتجارة الخارجية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 2018سامي السيد، ) -

 جامعة القاهرة.
 (، "اقتصاديات النقود والبنوك"، الكتاب األول، شركة كاظمة للنشر، الكويت.1982سامي خليل، ) -
الطبعة الثالثة، مكتبة   ة معاصرة،(، اقتصاديات النقود والبنوك: رؤي2021محمود عبد العزيز توني، ) -

 الشقري للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية. 
 مراجع باللغة اإلنجليزية -ثانيا   -

 

- Frederic S. Mishkin, (2011), The Economics of Money, Banking and 

Financial Markets, 4th Canadian ed, Pearson Canada Inc. available at: 

mehttp://bibliotheque.pssfp.net/livres/THE_ECONOMICS_OF_MONE

YS _BAMKING_AND_FINANCIAL_MARKETS.pdf 

- Ivan C. Johnson and William W. Roberts, (1982), Money and Banking, 

A Market - Oriented Approach, Chicago, The Dryden, press. 

- Stephen Cecchetti and Kermit Schoenholtz, (2021), Money, Banking and 

Financial Markets, 6th Edition, McGraw-Hill eBook 
 

دوريات  -د
علمية أو نشرات  

 ..ألخ

 ة الشهرية، أعداد متفرقة. البنك المركزي المصري، النشرة االحصائي -
 البنك المركزي المصري، المجلة االقتصادية، أعداد متفرقة.  -

 األعراف األكاديمية:  -9
 االلتزام بحضور المحاضرات والمشاركة اإليجابية من قبل الطلبة داخل قاعة المحاضرات أساس النجاح في المقرر •
والجماعية المحددة للمقرر ككل، وفي حال عدم االلتزام، يتحملل الطلبلة تبعلات ذللك ملن االلتزام بتواريخ التكليفات الفردية  •

 نقص في الدرجات أو عدم احتساب درجات العمل
(، ألنهللا بطبيعتهللا يجللب أن تكللون مفاجئللة، ويمكللن أن يللتم Quizzesال يلتم اإلعللالن المسللبا عللن االختبللارات القصلليرة ) •

 تساب درجات أعلى اختبارين بما يحقا مصلحة الطلبةإجراء ثالثة اختبارات، وبحيث يتم اح
مب لهللم بللذلك،  يجللب عللليهم أن ي خللذوا  • ال ُيسللمب بللدخول الطلبللة بعللد دخللول أسللتاذ المقللرر لقاعللة المحاضللرات، و ذا سللُ

 أماكنهم في القاعة بهدوء ودون إزعاج، ولكن لن يتم تسجيل الطاللب/ة باعتبلارح حاضلراا، وبالتلالي يحسلب ًيابلاا، ويلدخل
 في حساب الغياب للحرمان

http://bibliotheque.pssfp.net/livres/THE_ECONOMICS_OF_MONEYS
http://bibliotheque.pssfp.net/livres/THE_ECONOMICS_OF_MONEYS
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% من مجموع المحاضرات، فسوف ُيحرم من دخول االختبلار النهلائي، وذللك ابقلاا  25إذا تجاوز ًياب الطالب/ة لنسبة  •
  للوائب المنظمة لبرنامج الماجستير

ذ المقلرر حلال يحدد أستاذ المقرر ثالث ساعات مكتبية على فترتين على األقل أسلبوعياا، يتلاح فيهلا للطلبلة مراجعلة أسلتا •
 وجود أي استفسار أو أسئلة للنقاش مع أستاذ المقرر

مللن حللا الطالللب مراجعللة أسللتاذ المقللرر لمراجعللة خللالل السللاعات المكتبيللة لالاللالع علللى أورا  إجابتلل  فللي االختبللارات  •
  القصيرة واختبار منتصف الفصل الدراسي

رصمميد درجمات اباتبمار النهمماني يلموس ام م  سممبوا ممي ة م س النتيجممة ويقمد  ةلممي ةدار  تتظلم  مراجعمة  •

 الدارسات العليا .
 

 

 
      

 

 

 

 

 


