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1

ادارة مؤسسات 

مالية

عالء فرحان . د.ا

طالب

1.Financial markets and institutions .                   

Saunders, Anthony,Marcia Millon Cornett, 2012.  

ch14,ch15,ch16,ch17,ch18                                              2. 

(FinTech company ,Islamic financial institutions, Green 

financial institutions , agile adoption in financial 

services) Theoretical concepts

2
ادارة مالية

ميثم ربيع . د.ا

الحسناوي

Breale.Myers and Allen "prenciples of corporate 

finance" Global ed.UK,McGrawHill,2014

3
محفظة استثمارية

ميثم ربيع . د.ا

الحسناوي

Breale.Myers and Allen "Prenciples of corporate 

finance" Global ed.UK.McGraw Hill.2014.

4

سياسات مالية 

ونقدية

عباس كاظم . د.ا

الدعمي

The economics of money .banking, and financial 

markets . Frederic S. Mishkin                                  مسارات 

عباس كاظم الدعمي. د.ا- السياسة النقدية والمالية بين النظرية والتطبيق 

5
اسواق مالية

حيدر يونس .د.ا

الموسوي

Financial markets and institution 9* ed ,2010,Jeff 

Madura,Ch 1.2.5.6.7,14

6
ادارة مصارف

حيدر يونس .د.ا

الموسوي

banking management and financial service ,2013,ch 

1.2,6,7,14               Rose,peter

ث
اسى انتدريسياسى انًادة اندراسيت

انًصادر انًعتًدة

1
ادارة يانيت

ييثى ربيع . د.ا

انذسُاوي

Ross etal" Fundamental of corporate 

finance"UK,McGraw Hill, 2012

2
يذفظت استثًاريت

ييثى ربيع . د.ا

انذسُاوي

Ross etal" Fundamental of corporate 

finance"UK,McGraw Hill, 2013

3

سياساث يانيت 

وَمديت

كًال كاظى . د.و.ا

انشًري

االقتصاد الكلي النظرية والسياسة تأليف مايكل ابدجمان الفصول 

(8,9,11,14,17,18,19)

4
اسىاق يانيت

ديدر يىَس .د.ا

انًىسىي

Financial market and institution ,5
,h 

ed.2012,Anthony 

Sanders .ch1.2,5,6,8,9

5
تًىيم دوني

هاشى جبار . د.و.ا

انذسيُي

اقتصاديات النقود والتمويل الدولي، تأليف جوزيف دانيالز وديفيد فانهوز تعريب 

6و5و4و3و2و1محمود حسن حسني ، الفصول 

6
ادارة يصارف

ايير عهي .د.و.ا

خهيم

Introduction To Banking  Barbara_Casu, CH 

2,3,8,9,10,11

انًصادر انًعتًدةاسى انتدريسياسى انًادة اندراسيتث

ادارة يصارف1
زيُب يكي .د.و.ا

انبُاء

            8و6و5و4و3دريد كايم ال شبيب انفصىل . ادارة انبُىن انًعاصرة ، د.1

16 و 14غازي يايُدي فصم .ادارة انبُىن د. 2

2
سياساث يانيت 

وَمديت

كًال كاظى . د.و.ا

انشًري

 االلتصاد انكهي انُظريت وانسياست تأنيف يايكم ابدجًاٌ انفصىل 

(8,9,14,17,18)

ادارة يانيت3
َىر صباح .د.و.ا

اندهاٌ
يذًد عهي انعايري.االدارة انًانيت انذديثت ، تأنيف د

تًىيم دوني4
هدير خيىٌ .د.و

عاشىر

 2 و 1يايخ شبيب انًبذث .د" اسس َظريت واسانيب تذهيهيت" انتًىيم اندوني .1

التصادياث .2                                        2،3،4،5يٍ انفصم االول ، انفصم 

انُمىد وانتًىيم اندوني، تأنيف جىزيف داَيانس وديفيد فاَهىز تعريب يذًىد دسٍ 

4و2دسُي ، انفصىل 

تسىيك يصرفي5
جُاٌ يهدي .د.و.ا

شهيد

 انفصىل 2015تسىيك انًُتجاث انًصرفيت، اندكتىر اياد عبد انفتاح انُسىر 

14و9و6و4و3
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