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 االقتصاد والعلوم اإلداريةكلية   
 التمويل والمصارف  قسم

 

 المصارف المركزية والسياسات النقدية مساقتوصيف 
 

 (Instructorساق )مدرس الم معلومات .1
 

  غيث ناصر العيطان : مساقال / منسق ( مدرس) م ــــــــــــــاس

   1الى 12الساعة  : ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المكتبيـــــــــــــــــــــــالساع

  : يــــــــــــــــــــــــــم الفرعـــــــــــــــرقم المكتب والرق

 ghaith.eitan@aabu.edu.jo : يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االلكترونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبري

  مساعد البحث والتدريس/المشرف/الفني )إن وجد(:

 

 Course Description)المساق )وصف  .2
طبيعة الصيييييالة اليا: نةأ هاييييورها  رظائفاا  أاداها  وفسالها   تييييادصهاا راصيخ اصييييامئ  اتييييلمسااا  ا ااا  لس  اليصييييا  

النقسنةأ وفسالها  وهااعها  وم ارهاا آثائفا  لعاليلها لي البصسان النااية  اليلقساةا اتييلقيلية اليصييائ  اليا: نة اليا: يا السييياتيية 

اع را:ي  عصى حالة ا ئمن  بعض البصسان العابية  اإلتييييياية  ا ةنبيةا مئاتيييية العيلة بيف اليصييييائ  اليا: نة  اليصييييائ  

 لي أخ النظام اليصالي اإلتياي.اإلتياية،  طبيعة السياتة النقسنة 
 

 (Course Title) مساقال بيانات .3
 بكالوريس: ى المستو  المصارف المركزية والسياسات النقدية اسم المساق: 0503411: مساقال قمر 

 عملي+  ظري ن: مساقال طبيعة
 التمويل مبادئ :السابقالمتطلب 

 
 11:45-10:30 وقت المحاضرة:

 ساعة 48 الدراسية: ساعاتعدد ال الصيفي الفصل الدراسي: 2019 / 2018 :يالعام الجامع

 

 (Course Objectives)  المساق  أهداف .4
 

 التاريخي اوتطوره المصارف المركزيةتعريف القدرة على  -أ

 تحليل أدوات السياسة النقدية -ب

  األدوات السياسة النقدية المختلفة في االقتصاد ممعرفة تأثيرات استخداالقدرة على  -ج

  (Intended Student Learning Outcomes)مخرجات التعلم  .5

 (والكفايات)المعرفة والمهارات 

 أعصىاليساق ون نكان لامئا ا نالاض بالظالب بعس مئاتله لهذ
 

 جامعة آل البيت

 والتخطيطدائرة ضمان الجودة 
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1. After successfully completing this unit, student will be able to: 

2.  1. Assess the determinants, and the impacts on the economy, of changes in monetary policy 
and interest rates. 

3.  2. Discuss intelligently the role of the world economy on monetary conditions within a 
country. 

4.  3. Exposed to debate on current account deficits and foreign debt, as well as financial crises. 

 
 (Course Content) محتوى المساق .6

 

 الموضـــــوع األسبوع

 Central banks nature origins and evolution ا   
 Roles of Central Banks الثاهي

 Functions of Central Banks الثالث

 Analysis of the general budget of the Central Bank الاابع

 The role of the central bank in determining the gold base المااس

 The role of the central bank in determining the money supply السامس

 االمتحان األول

 Monetary Policy الثااف

 Quality of monetary policy (direct) اللاتع

 General quantitative monetary policy (indirect) العاشا

 The effectiveness of monetary policy الاامي عاا

 االمتحان الثاني

 The role of central banks in Islamic banking الثالث عاا

 The independence of the Islamic banks الاابع عاا

 Basel Committee عاا المااس

 االمتحان النهائي                          عاا السامس
 
 
 
 

 استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقويم .7
(Teaching and learning Strategies and Evaluation Methods) 
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 استراتيجيات مخرجات التعلم ت

 نوع التقويم/القياس أنشطة التعلم التدريس
 (امتحان/عروض صفية/مناقشة/واجبات)

1 Assess the 

determinants, and the 

impacts on the 

economy, of changes 

in monetary policy 

and interest rates. 

 المحاضرة 
 أسئلة وأجوبة

التدريبات 
 والتمارين  

 

 عرض أمثلة 
 تلخيص األفكار

مقارنة النظريات 
  والنماذج

 

 امتحان
  مناقشات داخل المحاضرة

 

2 Discuss intelligently 

the role of the world 

economy on 

monetary conditions 

within a country. 

 المحاضرة 
 أسئلة وأجوبة

التدريبات 
 والتمارين  

 

 عرض أمثلة 
 تلخيص األفكار

مقارنة النظريات 
 والنماذج

 امتحان
 مناقشات داخل المحاضرة

 واجبات

3 Exposed to debate on 

current account 

deficits and foreign 

debt, as well as 

financial crises. 

 المحاضرة 
 أسئلة وأجوبة

التدريبات 
 والتمارين  

 

 عرض أمثلة 
 تلخيص األفكار

مقارنة النظريات 
 والنماذج

 امتحان
 مناقشات داخل المحاضرة

 واجبات

 

 (Assessment) تقييم الطلبة .8
 الدرجات لكل أسلوبتوزيع  توقيت التقييم األساليب المستخدمة

 10 خالل الفصل : )تقرير، وظائف، حضور(الفصل أعمال-1
 20 األسبوع السابع   تحريري أول امتحان-2
 20 األسبوع الثاني عشر  تحريري ثاني امتحان-2
 50 أسبوع االمتحانات النهائية تحريري نهائي امتحان-3

 

 (Text Book) الكتاب المقرر .9
 

 The Economics of Money, Banking, and Financial Market المرجع الرئيس

 F. Mishkin المؤلف

 NY, Addison Wesly الناشر
 2006 السنة

 7th Edition الطبعة
  الموقع االلكتروني للمرجع

 
 

 (االلكترونيةوتشمل الكتب والبحوث المنشورة في الدوريات او المواقع ) (References) المراجع اإلضافية .10

1- European Central Banks (ECB), The Monetary Policy of ECB, Frankfurt, 2004 

2- A. Vasudevan, Central Banking for Emerging Markets Economics, New Delhi, Academic 

Papers N19, 2003 
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