
 المحاضرون:
 الجلسة األولى: الساعة العاشرة:

األستاذ الدكتور : نوري محمود المحاضر 
سببيتملع عببو محببور األسبب ع  –الصببحيح  

والسبببب داع  وعببببو الحيببببن  الت سببببي  مببببو 
 ال احية االقتصادية.

األسبتاذ المسباعد البدكتور سبليع  يبتملعثبع 
 مو ال احية الف  ية. –ياسيو ال يت 

 
 عة الحادية عشر:الجلسة الثانية: السا

 –المحاضر: األستاذ الدكتور عل  الراوي 
سببيتملع عببو ع ببود الم اقصبباع وعببو  ببد  
الخلبببببببو ف السببببببببرقفلية   مبببببببو ال احيببببببببة 

 االقتصادية.
ثع يتملع األستاذ المساعد البدكتور سبام  

 مو ال احية الف  ية. –جميل المحيس  
 عببببببد ذلببببببل يفسبببببب  المجببببببا  للم اقشببببببة 

 والتع يحاع.
 

 قال تعالى:

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَأُْكلُوا 
أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إَِلَّ أَْن 
ا    ََ وووْن تَووو ََ   ْ ََ تَُكووووَن تَِروووا
ْْتُلُووا أَْنسَُكووُكْم إِنَّ  ِموْنُكْم َوََل تَ

ا ِحيم  ََ َ َكاَن بُِكْم   َّللاَّ
 29: آية /  نكاءكوَْ ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 جامعة األنبار
 لية العلوم اإلسالمية  ك      

 

 قيمت             
 

 

 ندوة علمية  ع وان
   فف معامالع مالية معاصرة  

 
 إعداد

 أ.م.د محمد نح ان إ راهيع ال يت 



      
  سع هللا الرحمو الرحيع

الحمببببد ل والصبببببالة والسببببالم علبببببى 
وعلبببى  لببب   رسبببو  هللا سبببيدنا محمبببد

 .ومو واالهوصحح  
سبببباحة وبعببببد: ظ ببببد   ببببرع علببببى ال

مببببو  العمليبببة ظببب  مجتمعار بببا صبببور  
، وذلبببببل  سبببببح  الت بببببور التعبببببامالع

كل مراظب   ال ائل الذي اجتاحالعلم  
، ظمببببببان للامببببببا علببببببى أهببببببل الحيبببببباة

صبببب  أن يتصببببدوا لمثببببل ه ببببذا التخ
يحي بببببببببوا رأي الشبببببببببر عة معبببببببببامالع ل

اإلسببببالمية ظي ببببا و وضببببحوا ال ببببر  
السبببليمة والسبببحل المشبببروعة، حتبببى 
يحببببرذوا ذمم ببببع أمببببام هللا عببببل وجببببل 

 حعببدوا ال بببام عببو مخبببا ر الوقبببو  و 
 ظ  الحرام.

لببذلل ظ ببد اررببةع وحببدة الدراسبباع  
والتح يببببببب  ظببببببب  كليبببببببة العلبببببببوم 

أن  - الرمببببببببببادي – اإلسببببببببببالمية
رشببارف ظبب  الج ببود المحذولببة ظبب  
هذا المجا ، ظاختارع أربن مسائل 
مو  يو جملة مبو رلبل التعبامالع 

الححببببب  لت رح بببببا علبببببى  اولبببببة 
والم اقشببة، ظوج ببد الببدعوة لعببدد 

ذة الفضببببببببببببال  ارمببببببببببببو األسبببببببببببب
المتخصصيو ظب  مجبا  االقتصباد 

لححث با والوقبو   اإلسالم والف   
ظي ا   ا، ورصحي  ماعلى رفاصيل

مببو أمببور ر بباظ  أح ببام الشببر عة 
، وإيجببباد الحبببدائل التببب  اإلسبببالمية

رتماشى مبن محبادا ال بر ن المبر ع 
  ة الم  بببببرة، ظبببببوالسببببب ة ال حو ببببب

عُ   علبى ال بام الوقد الذي ال ُنَحج ِّ

مببببببو أسببببببالي  رعببببببامالر ع إال مببببببا 
  هع عو موا و الشح ة والر حة.دُ عِّ ُيح

 محاور ال دوة:
 السبببببباعة العاشببببببرة الجلسببببببة األولببببببى:

 صحاحا:
 والتمييببب األسببب ع والسببب داع ف  – 1

  . ظي االف    الح ع االقتصادي و 
 الحين  الت سي  و حيعبة   بوده ف – 2

  .وح م  
السبببباعة الحاديببببة  الجلسببببة الثانيببببة:

 عشر صحاحا:
ع بببببببود الم اقصبببببببباع التبببببببب  ف  – 1

ربببداول ا  بببيو ح بببع ا الدولبببة و ر رح ببب
  . الم اوليو

 –السببببرقفلية  – ببببد  الخلببببو ف  – 2
والتمييبب  االقتصببادي والح ببع الف  بب  

 ل   .


