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جذع مشترك علوم  : لشعبةا                                                .........السنة الثانية ....... : يدانالم

 .....................................اإلقتصادية

  : علوم إقتصادية  التخصص

 ..2019-2018 : لسنة الجامعيةا                                          .             .....األول..... : السداسي
 

 

 

 
 

 ..نظريات نقدية و أسواق رؤوس األموال : العنوان

 ......األساسية . : وحدة التعليم

  ......2.... : المعامل             3.....:    عدد األرصدة

 ..ساعات 3.... : الحجم الساعي األسبوعي

   .ساعات3..:  اعات في األسبوع (المحاضرة ) عدد الس

 ..ساعات3:  أعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع (

 ............................:  أعمال تطبيقية ) عدد الساعات في األسبوع (

 

 

 

 
 

  -ب–أمال عياري أستاذة محاضرة .. .. : االسم، اللقب، الرتبة

 ...11رقم .... : تحديد موقع المكتب ) مدخل ، مكتب (

 ....ayariamel1985@gmail.com... : البريد االلكتروني

 .038479497.-0667388051.: رقم الهاتف

 سا11سا إلى 8يوم االثنين محاضرة ..... : توقيت الدرس ومكانه

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  
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  :(Pré requis) المكتسبات 

 اد.القتصاكر االقتصادي ومدخل بعض المنطلقات الفكرية االقتصادية التي تم دراستها في مقياس الف

 :مادة التعليميةالهدف العام لل

قدية الن السياسة -الطلب على النقود -دراسة كل مايهم النقود و أسواق رؤوس األموال) عرض النقود

 السوق األوراق المالية( –التضخم 

لى األهداف التي فقط ع مع التركيز هدافأ 6الى  3) من  : )المهارات المراد الوصول إليها( أهداف التعلم

 يتم تقييمها(

وظائف( كيفية خلق النقود على مستوى البنك المركزي و البنوك التجارية  -خصائص–ماهية النقود)تعريف   
 

 

  وظائفها  –خصائص  –التعريف ماهية النقود : تعريف نشأتها 

  التعريف بماهية العرض النقود 

  النظريات المتعلقة بالطلب النقود 

 ة النقدية السياس 

  التضخم 

  أسواق االوراق المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  
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 طبيعة االمتحان التقييم بالنسبة المئوية

 امتحان 100%

جزئيامتحان    

 أعمال موجهة 

 أعمال تطبيقية 

فرديمشروع الال   

 األعمال الجماعية )ضمن فريق( 

 خرجات ميدانية 

 الغياب ( /الحضور ) المواظبة 

( هاتحديدعناصر أخرى ) يتم    

 المجموع 100%
 

 

 

 

 

 المرجع األساسي الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

2010 -عنابة -رسالة دكتوراة السياسة النقدية و الموازناتية و اإلنتعاش  أمال عياري 
 اإلقتصادي 

:مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(    

السنةدار النشر و  األول عنوان المرجع المؤلف    

2008-د.م.ج. الجزائر   محاضرات في النظريات و السياسات النقدية بلعزوز  بن علي  

 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

1999-رسالة ماجستر عنابة  السياسة النقدية في الجزائر  بين اإلختيارات  أمال عياري 
اإلجتماعية إقتصادية و إختيارات   

 
 

 

 

 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع
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تاريخال  األسبوع محتوى الدرس 
 األسبوع األول ماهية النقود 

 األسبوع الثاني عرض النقود على مستوى البنك المركزي 

 األسبوع الثالث عرض النقود على مستوى البنوك التجارية  

 األسبوع الرابع الطلب النقدي لدى المدرسة كالسيكية  

لدى المدرسة  الكينزية  الطلب النقدي   األسبوع الخامس 

الطلب النقدي لدى المدرسة النقدية     األسبوع السادس 

 األسبوع السابع  

 االسبوع الثامن ماهية السياسية النقدية  

رةماهية السياسة النقدية األدوات  المباشرة و غير المبا ش   االسبوع التاسع 

 سبوع العاشراال ماهية التضخم و كيفية عالجه  

 األسبوع الحادي عشر السوق المالي  

1المراجعة عامة    األسبوع الثاني عشر 

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاية السداسي 

 - االمتحان االستدراكي 

 

 مرتقبالزمني ال المخطط


