الجامعة :
الكلية  :المعارف
القســم  :العلوم المالية والمصرفية
المرحلة  :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي  :صالح محمود علي
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :كليه المعارف

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

صالح محمود علي
Dsalh333@ yahoo.com

اسم المادة

االسواق المالية

مقرر الفصل

سنة دراسية

اهداف المادة

توسيع مدارك الطلبة من خالل المعلومات العلمية المقدمة لهم في مفهوم
االسواق المالية والية عملها ودورها في االقتصاد

التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

مفهم االسواق وانواعها ودورها في االقتصاد و الية عملها
نظرة عامة على االسواق المالية  /برايان كويل

النقود والمصارف واالسواق المالية

الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

04

المختبر

االمتحانات
اليومية

المشروع

االمتحان النهائي
04

الجامعة :
الكلية  :المعارف
القســم  :العلوم المالية والمصرفية
المرحلة  :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي  :صالح محمود علي
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :كليه المعارف

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسبوع

التاريخ

1
8
2
4

8112/11/8-9/82
8112/11/9-5
8112/11/11-18
8112/11/82-19

5
1
7
2
9
11
11
18
12
14
15
11

8112/11/21-81
8112/11/1-8
8112/11/12-9
8112/11/81-11
8112/11/87-82
8112/18/4-11/21
8112/18/11-7
8112/11/12-14
8112/18/85-81
8112/18/21-82
8114/1/2-4
8114/1/15-11

17
12
19
81
81
88
82
84
85
81
87
82
89
21
21
28

8114/8/5-1
8114/8/18-2
8114/8/19-15
8114/8/81-88
8114/2/5-1
8114/2/18-2
8114/2/19-15
8114/2/81-88
8114/4/8-2/89
8114/4/9-5
8114/4/11-18
8114/4/82-19
8114/4/21-81
8114/5/7-2
8114/5/14/11
8114/5/81-17
توقيع األستاذ :

المادة النظرية

المادة العلمية

وظيفة األسواق المالية
تعريف األسواق المالية
اصناف األسواق المالية
هيكل السوق المالي ومستلزمات
تاسيسه
مقدمة في الرياضيات المالية
اسعار الفائدة
قياس العوائد
توازن السوق
اسواق االسهم
االسواق االولية والثانوية
اسواق السندات
االسواق االخرى
امتحان الفصل األول
اساسيات كفاءة السوق
المعلومات المالية
حركة االسعار
عطلة نصف السنة
االسهم وانواعها
سمات االسهم
الية اصدار االسهم
السندات وانواعها
سمات السندات والية اصدارها
الخيارات والتراخيص
مقياس السوق
اليات العمل والضوابط
االشراف والرقابة
االسواق المالية العربية
نشأتها وتطورها
مؤشر االسواق المالية العربية
امتحان الفصل الدراسي الثاني
سوق بغداد لالوراق المالية
مؤشر سوق بغداد
اهمية سوق بغداد
توقيع العميد :

المالحظات

