الجامعة :
الكلية  :المعارف الجامعة
القســم  :العلوم المالية والمصرفية
المرحلة  :الثانية
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

إدارة مؤسسات

مقرر الفصل
اهداف المادة

تعليم الطالب بادارة المؤسسات المالية

التفاصيل االساسية للمادة

تعليم الطالب ما هية بادارة المؤسسات المالية – وانواع المؤسسات المالية ووظائفها

الكتب المنهجية

المدخل الى ادارة المؤسسات المالية  /د .سرمد كوكب الجميل

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

الفصل الدراسي

المختبر

% 03

-

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

اليومية
% 03

-

% 03

الجامعة :
الكلية  :المعارف الجامعة
القســم  :العلوم المالية والمصرفية
المرحلة  :الثانية
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 المؤسسة المالية وادارتها
ظروف نشأتها وتطورها
انواع المؤسسات المالية
المصارف المركزية
المصارف التجارية
انواع المصارف التجارية
انشطة المصارف التجارية
المصارف المتخصصة
المصرف الزراعي
المصرف الصناعي
المصرف العقاري
المصرف االستثماري
المصارف االسالمية
ادارة ميزانية المؤسسة المالية
ادارة الموجودات
ادارة المطلوبات
عطلة نصف السنة
المؤسسات الدولية مفهومها وانواعها
صندوق النقد الدولي
البنك الدولي
مؤسسات مالية اخرى
منظمة التجارة العالمية
منشات التامين
مهمات شركات التامين
التامين التجاري
التامين على الحياة
اعادة التامين
مفهوم االسواق المالية
وظائف االسواق المالية
السوق النقدي
صناديق االستثمار
شركات االستثمار
ادارة مخاطر االستثمار

توقيع األستاذ :

توقيع العميد :

المالحظات

