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االسم

اسم الجامعة:القادسيه
اسم الكلية :االدارة واالقتصاد
اسم القسم:العلوم الماليه والمصرفيه
المرحلة:الثانيه
اسم المحاضر الثالثي :قسمة صابر عوض
اللقب العلمي :مدرس
المؤهل العلمي:ماجستير
مكان العمل:القادسيه /ادارة واالقتصاد/الماليه
والمصرفيه
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قسمة صابر عوض السلطان

البريد االلكتروني
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اسم المادة

ادارة المؤسسات المالية والمصرفيه

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

التفاصيل االساسية للمادة

التعرف على مكونات الجهازالمصرفي العامل في العراق باالضافه
الى المؤسسات الماليه الدوليه ووظائف واهداف المصارف
المختلفه
الفصل االول  /البنك المركزي –مفهومه – نشأته – خصائصه –
اهدافه – وظائفه -اداواته الكميه والنوعيه والمباشره
الفصل الثاني  /المصارف التجاريه –المفهوم – االهميه –
الخصائص -االهداف – االنواع
الفصل الثالث /المصارف المتخصصه –المفهوم – الخصائص-
االنواع
الفصل الرابع  /المصارف االسالميه – المفهوم – آليات وفلسفه
عمل المصارف االسالميه
الفصل الخامس /االسواق الماليه – المفهوم – المتطلبات – االنواع
– االدوات المتداوله في كل نوع
الفصل السادس  /البنوك االلكترونيه –المفهوم – نشأت البنوك
االلكترونيه -مزايا وسلبيات البنوك االلكترونيه – وسائل الدفع
االلكترونيه
الفصل السابع/صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
المفهوم – االهميه – االهداف – اللجان العامله فيهما

الكتب المنهجية
المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

الفصل الثامن  /ادارة االئتمان المصرفي
الفصل التاسع  /ادارة االستثمار المصرفي
الفصل العاشر /ادارة التأمين والخطر – المفهوم –الوظائف -
االنواع
ادارة المصارف – د .رضا صاحب ابو حمد و د .فائق مشعل قدوري
– 2005
.1ادارة البنوك – د .محمد سعيد انورسلطان –2005
.2االدارة الماليه – د .محمد العامري – 2001
.3ادارة الخطر والتأمين –د .يوسف حجيم سلطان واخرون –
2006
الفصل الدراسي
%10

معلومات اضافية

المختبر
اليوجد

االمتحانات اليومية

المشروع

االمتحان النهائي

%10

اليوجد

%60

يؤدي الطالب ثالت امتحانات من  %10واحد في الفصل االول
واثنان في الفصل الثاني فيجمع  %30مع االمتحان اليومي
%10تحدد درجه السعي %40
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محاضرة تذكيريه لما تم
دراسته في الفصل االول
ادارة االستثمار المصرفي
امتحان الشهر الثاني
المؤسسات الماليه الدوليه
صندوق النقد الدولي –
المفهوم – االهميه
اللجان العامله في
صندوق النقد الدولي
اهداف الصندوق
البنك الدولي ( بنك االنشاء
والتعمير ) المفهوم –
االهميه – الوظائف
ادارة الخطر والتأمين
مفهوم الخطر وانواع
الخطر
الخطر التآميني – المفهوم
– صفات الخطر التأميني
ادارة التأمين – التأمين
كطريقه للتعامل مع الخطر
مزايا التأمين كوسيله
لمواجهه االخطار
امتحان شهر ثالث
انواع التأمين – البحري –
من الحريق – انواع اخرى
من التأمين
انواع التأمين االخرى
عقد التأمين – التعريف
بعقد التأمين – اطراف
العقد – اركان عقد التامين
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