الجامعة :
الكلية  :المعارف الجامعة
القســم  :العلوم المالية والمصرفية
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :احمد حمود منصور
اللقب العلمي  :مدرس مساعد
المؤهل العلمي  :ماجستير ادارة
مكان العمل :

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

احمد حمود منصور
aa-kk198770@yahoo.com

اسم المادة

عمليات مصرفية

مقرر الفصل
اهداف المادة

تعليم الطالب بالعمليات المصرفية المحلية والدولية

التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

ادارة العمليات المصرفية لـ :
د .خالد امين عبد اهلل و د .اسماعيل ابراهيم الفراد
ادارة المصارف لـ :
د .رضا صاحب ابو احمد و د .فائق مشعل قدوري
الفصل الدراسي

المختبر

% 03

-

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

اليومية
% 03

-

% 03

الجامعة :
الكلية  :المعارف الجامعة
القســم  :العلوم المالية والمصرفية
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :احمد حمود منصور
اللقب العلمي  :مدرس مساعد
المؤهل العلمي  :ماجستير ادارة
مكان العمل :

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسبوع

المادة النظرية

التاريخ

1
8
2
4
5
1
7
2
9
11
11
18
12
14
15
11

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

المادة العلمية

مفهوم العمليات المصرفية
الحسابات الجارية
حسابات التوفير
الصناديق النقدية
التسهيالت المصرفية
التسهيالت المصرفية
القروض المصرفية
الخدمات المصرفية االلكترونية
البطاقات االلكترونية
الكمبياالت وخصائصها
البنوك الواسعة
ادارة االتفاقيات مع البنوك الواسعة
الحواالت الداخلية
الحواالت الخارجية
امتحان
امتحان
عطلة نصف السنة
بوالص التحصل
البوالص الصادرة والواردة
تعريف وانواع واطراف االعتماد المستندي
اعتمادات االستيرادات
اعتمادات التصدير
خطابات الضمان وانواعها
اجراءات االصدار
الكفاالت الخارجية
تعريف واطراف الكفاالت التجارية
االجراءات الصدارها
الغاء وتعديل الكفالة
الكفاالت الكمركية
مراجعة
مراجعة
امتحان
امتحان

توقيع األستاذ :

توقيع العميد :

المالحظات

