كلٌة دجلة الجامعة
المولع االلكترونً
جدول باسماء المواد والمواضيع التي دخلت في امتحان الكورس االول

المادة الداخلة في االمتحان
اسم االستاذ
اسم المادة
ت
المرحلة االولى  /لسم العلوم المالٌة والمصرفٌة
حموق االنسان فً العصور الوسطى  ----المعاهدات
 1دٌممراطٌة وحموق د.منٌرة عبد
من عمر بن كلثوم الى مالن بن الرٌب
م.م.اسماء سامً
 2الغة العربٌة
من المفاهٌم االساسٌة الى العاللة بٌن المتوسطات
د.عباس خضٌر
 3مبادى االحصاء
من طبٌعة ادارة االعمال الى ادارة العملٌات
م.م.حٌدر علً
 4مبادى ادارة
م.م.حارث الحٌالً من تعرٌف االلتصاد الى الكلفة الحدٌة فً االمد البعٌد
 5مبادى التصاد
م.م.عمٌل عبدالكرٌم من التعرٌف بالمحاسبة الى استخراج مٌزان المراجعة
 6مبادى محاسبة
تعرٌف المراسالت  -----الفرق بٌن االستٌراد والتصدٌر
 7مراسالت تجارٌة م.م.هنادي لٌس
من تعرٌف الحاسب االلً الى تطبٌمات اوف وورد
 8مهارات الحاسوب م.م.علً محمود
المرحلة الثانٌة  /لسم العلوم المالٌة والمصرفٌة
مفهوم ادارة والمؤسسات  --المٌزانٌة العمومٌة للمصارف
م.م.عماد عاشور
 9ادارة مؤسسات
مدخل الى االلتصاد االسالمً  -------خدمات المصرف
 11مصارف اسالمٌة م.م.حٌدر علً
من الفائدة البسٌطة الى استهالن المروض
م.م.دعاء خضٌر
 11رٌاضٌات مالٌة
من الماعدة المانونٌة الى انواع الشركات
م.م.رامً الرجب
 12المانون التجاري
من مفهوم لواعد البٌانات الى اغالق البرامج
م.م.دعاء خضٌر
 13لواعد بٌانات
م.م.عبد الكاظم فائك من مدخل الى علم المالٌة الى النظام الضرٌبً
 14مالٌة عامة
من االطار النظري الى مطابمة الحسابات
 15محاسٌة متوسطة م.م.احمد رفعت
من انواع النمود الى العوامل المثرة على لٌمة النمود
م.م.حسن خلف
 16نمود ومصارف
المرحلة الثالثة  /لسم العلوم المالٌة والمصرفٌة
من المدخل الى كشف مصادر واستخدامات االموال
م.م.نبٌل ابراهٌم
 17ادارة مالٌة
من ممدمة فً االسالٌب الى طرٌمة المسار المتعرج
د.عباس خضٌر
 18اسالٌب كمٌة
م.م.حارث الحٌالً من مفهوم التسوٌك الى لنوات التوزٌع
 19تسوٌك مصرفً
من الحساب الجاري الى خطابات الضمان
 21عملٌات مصرفٌة م.م.عماد عاشور
من عناصر التكالٌف الى الكلف التمدٌرٌة
م.م.علً الالمً
 21محاسبة تكالٌف
من مفهوم الضرٌبة الى الوالعة الضرٌبٌة
م.م.علً محمود
 22محاسبة ضرٌبٌة
من مدخل عام الى خطابات الضمان
 23محاسبة مصرفٌة أ.رٌاض احمد
م.م.عمٌل عبدالكرٌم من مفهوم المصارف الى شطب االصول الثابتة
 24نظام محاسبً

25
26
27
28
29
31
31
32

اسواق مالٌة
الرلابة والتدلٌك
تمٌٌم لرارات
تموٌل دولً
محاسبة ادارٌة
محاسبة متمدمة
نظم المعلومات
مصارف اسالمٌة

المرحلة الرابعة  /لسم العلوم المالٌة والمصرفٌة
م.م.براء محً الدٌن من وظٌفة االسواق المالٌة الى لٌاس العوائد
من مدخل الى الرلابة الى اساسٌات الرلابة المالٌة
م.م.كوثر شوكت
من مفهوم االستثمار الى التموٌل طوٌل االجل
د.ثامر علوان
من مدخل فً التموٌل الى ادارة المحفظة االستثمارٌة
د.خالد احمد
من مدخل الى المحاسبة االدارٌة الى لرارات البٌع
م.م.احمد طاهر
من مفهوم الشركات وانواعها الى تصفٌةالشركةالتضامنٌة
م.م.نادٌة عدنان
من نظرٌة النظم الى تكامل وظائف المنظمة
م.م.مروة جمال
من نضرة عامة عن االلتصاد االسالمً الى الخدمات
م.م.نبٌل ابراهٌم
الممدمة فً المصارف االسالمٌة
م.م.علً الالمً

