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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية ((

 التدريسي: اسم م.م عمر محمود عكاوي

Omer_alwolf@yahoo.com  البريد االلكتروني: 

 المادة:اسم  النقود والمصارف

 :لمقرر الفص النقود والبنوك / أ.د عوض فاضل اسماعيل الدليمي

معرفة الطالب معنى النقود ووظائفها ونشأتها والية التعامل بها 

 والقواعد واالجراءات المتبعة في اصدارها والية تعامل البنوك بها
 أهداف المادة:

 
التفاصيل االساسية 

 للمادة:

 الكتب المنهجية: عوض فاضل اسماعيل الدليميالنقود والبنوك / أ.د 

 اقتصاديات النقود والمصارف /أ.د أحمد حسين علي الهيتي

 النقود والبنوك والمصارف المركزية / أ.د سعيد سامي الحالق
 المصادر الخارجية:

االمتحان 

 النهائي
 المختبرات

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الدراسي

 الدرجة %20 %20 - %60

 

 تقديرات الفصل:

 :معلومات اضافية 

mailto:Omer_alwolf@yahoo.com
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي

 التاريخ الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

ع
و
سب

أل
 ا

10/2015    المبادلة عبر نظام المقايضة    1 
10/2015 تعريف النقود وأنواعها    2 

11/2015 وظائف النقود وخصائصها    3 
 4 11/2015 قيمة النقود والنظام النقدي  
 5 11/2015 القواعد المعدنية / قاعدة المعدنين  
11/2015 قاعدة المعدن الواحد    6 
12/2015 قاعدة النقود الورقة اإللزامية    7 
12/2015 امتحان الشهر األول    8 
12/2015 النقود والسيولة والثروة    9 
12/2015 المؤثرة فيهعرض النقد والعوامل     10 
1/2016 السيولة العامة وسرعة دوران النقود    11 
1/2016 العوامل المؤثرة في سرعة دوران النقود    12 
1/2016 النقود االلكترونية     13 
1/2016 امتحان الشهر الثاني    14 
1/2016 مفهوم المصارف التجارية ووظائفها    15 
1/2015 ميزانية المصرف التجاري    16 
1/2015 السيولة المصرفية    17 

 18 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي                         

 المالحظات
المادة 

 يةلالعم
 التاريخ المادة النظرية

ع
و
سب

أل
 ا

 1  العوامل المؤثرة في السيولة المصرفية  
ووظائفهنشات البنك المركزي      2 

 3  ميزانية البنك المركزي  
مفهوم السياسة النقدية واهدافها       4 
 5  أداوت السياسة النقدية  
 6  التوازن في السوق النقدي  
 7  التوازن في السوق السلعي  
 8  امتحان الشهر األول  
 9  مفهوم االئتمان المصرفي وأنواعه  
وداوتهوظائف االئتمان المصرفي      10 
 11  أسواق االئتمان المصرفي  
 12  مفهوم التضخم وأنواعه   
االقتصادية واالجتماعية للتضخم اآلثار     13 
 14  امتحان يومي  
 15  امتحان الشهر الثاني  

 

 

 توقيع األستاذ:                                                              توقيع العميد:

 

 

 


