
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبهعي
 

 هاني فاضل جمعة الذاوي  االسم

 Dr.hanishawi@gmail.com البريد االلكتروني

   2مالية ادارة  اسم المادة

 النظام الفرمي -ثانيالكهرس ال مقرر الفرل

 اهداف المادة
 

 في الممارسات االدارية  باإلدارة المالية استيعاب مجاالت االستفادة من المفاهيم ذات العالقة 
فيها    كمية ونظرية تنمية قدرات الطمبة الذهنية في المجالين النظري والكمي بهصف مادة  

 مالي عنها.العديد من التطبيقات الكمية والنهعية وتكهين ادراك اج
والتي تدهم في تطهير   الكمية الكمية و غيرالطرق  كافة  هاتطهير الهعي بذان مجاالت

 االدارية .في عمم االدارة المالية واقع الممارسات 

 التفاصيل االساسية لممادة
 

راس المال وتكهينه وادارته والمخزن وادارته المدخل النظري يتعمق بمفاهيم اساسية عن 
  ا وتطبيقاته الكمية والديهلة وادارتها وراس المال العامل وادارته 

 
 الكتب المنهجية

 

  2113جميل العارض االدارة المالية المتقدمة  .1
 مركز الكتب االردني  2112االدارة مالية  يهنس خان و خذام صالح  .2
 2112االدارة المالية  فايز نديم  .3

 
 

 المرادر الخارجية
 

 االدارة المالية بطريقة مبدطة  .1

 مخترر باإلدارة المالية  .2

 

 
 تقديرات الفرل

االمتحانات  المختبر الفرل الدراسي
 اليهمية

االمتحان  المذروع
 النهائي

 %01 - %21مثالا   21%

 
 معمهمات اضافية

 

 مهضهع الفهائد والقروض  مأخهذ من مادة  الرياضيات المالية لتقهية افكار الطمبة االدراكية 

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 الجامعة :كلية شط العرب الجامعة 

 الكلية : كلية شط العرب الجامعة
 القســم : ادارة االعمال

 المرحلة :الرابعة
 اسم المحاضر الثالثي : د. هاني فاضل جمعة الشاوي 

 اللقب العلمي : استاذ مساعد
 المؤهل العلمي :دكتوراه فلسفة في ادارة اعمال

 الجامعةمكان العمل  : كلية شط العرب 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبهعي
 المالحظات المادة العلمية النظريةالمادة  التاريخ االسبوع

  اضاضٍاخ ويفاهٍى ويذاخم   انؼطر انًانًيفهىو  2/3/2022 1

 شرح يفصم تفاصٍم كثٍرج انتصفٍح واَىاع انؼطر انماَىًَ وانفًُ  9/3/2022 2

 تىضخ رنك يفاهًًٍيذخم  تذهٍالخ انتؼادل  16/3/2022 3

 شرح   دجى َمطح انتؼادل 23/3/2022 4

 

  لًٍح َمطح انتؼادل 12/3/2022 5

 

تفطٍر انفرق تٍٍ انًخاطر 

 واشكانهاا

يخططاخ تىضٍذٍح ػهى 

 انهىدح

 تىضٍخ تفصٍهً وتكرار رنك  يذخم َظري َمطح انتؼادل انًتاثرج تانضرائة 6/4/2022 6

نغرض اضتٍؼاب انفكرج 

 تصىرج جٍذج يٍ لثم انطهثح

االضهى انخىض فً انتفطٍر  شرح انروافغ واَىاػها 13/4/2022 7

 واشكانها 

يغ تىضٍخ ػهى شكم يخطظ  يفصم شرح انرافؼح انتشغٍهٍح 22/4/2022 8

تفصٍهً نهًىضىع ػهى 

 انهىدح

 تًارٌٍ  تفطٍر وايثهح انرافؼح انًانٍح 29/4/2022 9

واػطاء انغاز زيىاضٍغ  

 يختهفح فٍها

انتذهٍم ادصائً نالرتثاطاخ  تطثٍماخ كًٍح ويؼادالخ    انرافؼح انشايهح 6/5/2022 10

 وانًخاطر وانتثاٌٍ 

 شرح شايم كًً تطثٍك َمطح انتؼادل نًُتجاخ يتؼذدج  13/5/2022 11

  

انًذطىتح  انؼىائذواضتخراج لًٍح  ادارج انُمذٌح 22/5/2022 12

 وانجذونٍح

تًارٌٍ يكثفح ودم واجثاخ 

 يُسنٍح

جذاول تىضٍذٍح الضتخراج  تًارٌٍ  ادارج راش انًال انؼايم  29/5/2022 13

 انذذود.

 طرق َىػٍح تًارٌٍ  ادارج انًخسوٌ  5/6/2022 14

 وطهرق كًٍح

 تًارٌٍ 

 انًطافح -

 

 تًارٌٍ   انطهةَمطح اػادج  12/6/2022 15

تذذٌذ دجى انذفؼح االلتصادٌح انًثهى نهًخسوٌ او  التاريخ االسبوع

   طهثٍح انشراء 

 تًارٌٍ وتذء ايتذاَاخ انفصم االول.

 ا.يتًرش.د دمحم ػثىد: رئٍص انمطىتىلٍغ      دكتىر هاًَ فاضم تىلٍغ االضتار :

 

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 الجامعة :كلية شط العرب الجامعة 

 الكلية : كلية شط العرب الجامعة
 ادارة االعمالالقســم : 

 المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي : د. هاني فاضل جمعة 

 الشاوي 
 اللقب العلمي : استاذ مساعد

 المؤهل العلمي :دكتوراه فلسفة في ادارة اعمال
 مكان العمل  : كلية شط العرب الجامعة

 



 


