
  

 
 

 لسى انعهىو انًانٍح وانًصرفٍح  3222-2222انًصادر انًعرًذج ناليرحاٌ انرُافسً نهعاو انذراسً 

 3222-2222المصادر المعتمدة لالمتحان التنافسي لدراسة الدكتوراه للعام الدراسي أوال: 

 انًصذر انًعرًذ اسى انًادج خ

1 
إدارج يصرفٍح 

 يرمذيح

BANKING Introduction to Barbara Case Claudia Girard one Philip   

Monteux 2nd Edition Second edition published 2015 

 إدارج يانٍح يرمذيح 2
Fundamentals Of Financial Management, Concise, 9E, Brigham, 

Houston, 2017 

 االلرصاد انكهً، ياٌكم اتذجًاٌ ذحهٍم الرصاد كهً 3

4 
يحاسثح يؤسساخ 

 يانٍح

Intermediate Accounting/ IFRS, Third Edition , Kieso, Weygandt, 

Warfield, 2018 

5 
ذحهٍم األسىاق 

 انًانٍح

 دار عذَاٌ، يحًذ ضٍف تٍ و انغانً إتراهٍى تٍ. وانسُذاخ االسهى ذمٍٍى. انذونٍح انًانٍح األسىاق

٩١٠٢ انجسائر تسكرج، وانُشر، نهطثاعح زٌذ تٍ عهً  

 3222-2222للعام الدراسي  الماجستيرالمصادر المعتمدة لالمتحان التنافسي لدراسة أوال: 

 المصدر المعتمد اسم المادة ت

ادارة المصارف والمصارف  1
 االسالمية

 ادارة البنوك التجارية ,منير ابراهيم هندي 

 Wirtz, Jochen,& Christopher Lovelocie (Essentials of Services تسويق مصرفي 2

Marketing), , 3rd Edition, Pearson Education Limited 

2018,London, 2018. 

 Brigham, Eugene F., & Houston, Joel F., 2020" Fundamentals االدارة المالية المتقدمة 3

of Financial Management: Concise" 10th Edition, by Cengage 

Learning, Inc.  

Chapter 1,Chapter 4 ,Chapter 15,Chapter 16, Chapter 17. 

 

 شثٍة انشًري و د. حسٍ كرٌى حًسج انرًىٌم انذونً اسس َظرٌح وذطثٍماخ، د. ياٌح التمويل الدولي 4

 يطهىب غٍر انخايس انثاب  احًذ  انفكً انطٍة أزهري انًانٍح األسىاق االسواق المالية 5

 Saunders, A & Cornett, M. M, (2018)," Financial Institutions  ادارة المؤسسات المالية 6

Management" A Risk Management Approach, Ninth Edition. 

  انًصذر يٍ االونى انثًاٍَح انفصىل -  انًطهىتح انفصىل

 جامعة الكوفة

واالقتصاد كلية االدارة  

 قسم العلوم المالية والمصرفية



  

 3222-2222للعام الدراسي  الدبلومالمصادر المعتمدة لالمتحان التنافسي لدراسة ثالثا: 

 المصدر المعتمد اسم المادة ت

دراسات جدوى وتقييم  1
 مشاريع

تحليل نظري وتطبيقي, كاظم  -دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات
 جاسم العيساوي 

 المفهوم, االهداف, االدوات, صالح مفتاح -النقود والسياسة النقدية نظريات وسياسات نقدية 2

ادارج انرسىٌك: اذجاهاخ يعاصرج، عثذ انرضا فرج تذراوي و رأفد عىاد يىسى،  تسويق مصرفي 3

2221  

 ، حًسج يحًىد انستٍذيوانرحهٍم االئرًاًَ ادارج االئرًاٌ انًصرفً ادارة ائتمان 4

دار  ،1ط (،2211عثىد َجى ، )انمٍادج االدارٌح فً انمرٌ انىاحذ وانعشرٌٍ"، َجى،  قيادة مصرفية 5

 صفاء نهطثاعح وانُشر وانرىزٌع، عًاٌ.
 

  

 


