
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبهعي
 

 هاني فاضل جمعة الذاوي  االسم

 Dr.hanishawi@gmail.com البريد االلكتروني

 ادارة محفظة استثمارية   اسم المادة

 النظام الفرمي -قانيالكهرس ال مقرر الفرل

 اهداف المادة
 

استيعاب مجاالت االستفادة من المفاهيم ذات العالقة باالستثمار والمحافظ االستثمارية  في 
 الممارسات االدارية 

تنمية قدرات الطمبة الذهنية في المجالين النظري والكمي بهصف مادة  ادارة محفظة 
 ية والنهعية وتكهين ادراك اجمالي عنها.استثمارية  فيها العديد من التطبيقات الكم

كافة غير الكمية والتي تدهم في تطهير واقع الممارسات  هاتطهير الهعي بذان مجاالت
 االدارية .

 التفاصيل االساسية لممادة
 

  االستثمارات وانهاعها ومبادئها المدخل النظري يتعمق بمفاهيم اساسية عن 

 
 الكتب المنهجية

 

 المحفظة االستثماريةممزمة في ادارة  .1
 ،  ا.م.د هاني فاضل الذاوي.2020،  وكتاب  .2

 
 المرادر الخارجية

 

  2013جميل العارض االدارة المالية المتقدمة  .1
 مركز الكتب االردني  2007مالية  يهنس خان و خذام صالح  دارةاال .2

 2009االدارة المالية  فايز نديم  .3

 

 
 تقديرات الفرل

االمتحانات  المختبر الفرل الدراسي
 اليهمية

االمتحان  المذروع
 النهائي

 %60 - %20مثالا   20%

 
 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 
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 االهداف المادة العلمية المادة النظرية

  اضاضٍاخ ويفاهٍى ويذاخم  يفهىو االضتثًار  3/3/2022 1

 شرح يفصم تفاصٍم كثٍرج انىاع االضتثًار  10/3/2022 2

 تىضخ رنك يذخم يفاهًًٍ يثادي واهذاف االضتثًار 17/3/2022 3

 شرح  انىاع انًطتثًرٌن  24/3/2022 4

 

 انىاع انًخاطر ويفهىو انؼائذ وانًخاطرج  13/3/2022 5

 

تفطٍر انفرق تٍن انًخاطر 

 وأشكانها

يخططاخ تىضٍذٍح ػهى 

 انهىدح

 تىضٍخ تفصٍهً وتكرار رنك  يذخم نظري طرق تمٍٍى انًشارٌغ االضتثًارٌح   7/4/2022 6

انفكرج تصىرج نغرض اضتٍؼاب 

 جٍذج ين لثم انطهثح

انخىض فً انتفطٍر االضهى  شرح االضهى  14/4/2022 7

 واشكانها 

يغ تىضٍخ ػهى شكم يخطط  شرح يفصم انطنذاخ   23/4/2022 8

 تفصٍهً نهًىضىع ػهى انهىدح

 تؼرٌف وانىاع ووظائف انًذافع االضتثًارٌح  30/4/2022 9

خالل االنذراف انًؼٍاري ػهى انًخاطر  دطاب خطرين

 انالنظايٍح 

 تًارٌن  تفطٍر وايثهح

واػطاء انغاز زيىاضٍغ  

 يختهفح فٍها

انتذهٍم ادصائً نالرتثاطاخ  تطثٍماخ كًٍح ويؼادالخ  انؼائذ وانخطر نهًذفظح االضتثًارٌح    7/5/2022 10

 وانًخاطر وانتثاٌن 

تمٍٍى انًذافع االضتثًارٌح  وانذذ انكفىء وانًذفظح  14/5/2022 11

 انكفىءج

 شرح شايم تطثٍك كًً

  

انًذطىتح  واضتخراج لًٍح انؼىائذ طرق تمٍٍى انًذافع االضتثًارٌح  23/5/2022 12

 وانجذونٍح

تًارٌن يكثفح ودم واجثاخ 

 ينسنٍح

تىضٍذٍح الضتخراج جذاول  تًارٌن طرٌمح تمٍٍى انًذفظح دطة انخطر  30/5/2022 13

 انذذود.

 تًارٌن طرق نىػٍح  طرٌمح شارب 6/6/2022 14

 وطهرق كًٍح

 تًارٌن 

 انًطافح -

 

طرٌمح تمٍح طرق تمٍٍى انًذافع يثم طرٌمح ترٌنىرو  13/6/2022 15

 جنطن 

 دطاب تٍتا وتٍتا  انًرجذح ودطاب 

 تًارٌن دطاب خطر انًذفظح انذونٍح

 ا.يتًرش.د دمحم ػثىد طاهر:رئٍص انمطىتىلٍغ   ا.و.د هانً فاضم انشاويتىلٍغ االضتار : 

 

 

 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
 العرب الجامعةمكان العمل  : كلية شط 

 


