
                                                                         

   

 جامعة الكوفة 

 كلية االدارة واالقتصاد   

 قسم إدارة االعمال

 م/ برنامج الدراسات العليا

ي  الدكتوراهبرنامج   
 
 االعمال إدارةف

 

 .نبذة عن البرنامج1

 كفوئين و هيئة تدريس بأعضاء اقسام إدارة االعمال والعلوم المالية وبالتحديد والخاصةالحكومية الجامعات العراقية  رفد -1 الهدف من البرنامج

 مؤهلين.

في الشركات بشتى وتطبيقها بشكل خاص  إدارة االعمالفي مجاالت  العلمي والبحث األكاديميةالدراسات  دعم -2

 بإنجاز باحثيناليقوم  اذ ،الدكتوراهوسمة مميزة لبرنامج  أساسياعملية البحث العلمي عنصرا  . اذ تعدانواعها

 التطورات العلمية أخرفي مناقشة وتحليل ونقد  إشراكهم فضال عنالبحوث في المقررات المطلوبة بالبرنامج 

 .في عالم االعمالالمستجدة في 

 باألصولالذين يلتحقون بالبرنامج وربطها  األعمالجال لدى رجال فرة االمتو في مجال إدارة االعمالات الخبر زيادة -3

 .في تخصص إدارة االعماللعلمية النظرية وا

 .إدارة االعمالفي  الدكتوراهبحملة شهادة حاجة القطاعين العام والخاص  .تعزيز1 االهمية االقتصادية 

 .تهم البحثيةلغرض البحث العلمي وتنمية قدرا من خريجي جامعات العراق فرةاالمتو البشرية الموارد .استثمار2

 .الدكتوراهدراسة  اكمالمن جامعات معتمدة ممن يرغبون في  الماجستيرعلى الحاصلين  للطلبةر فرصة يوفت.3
 

 البرنامج عن معلومات.2

 االدارة واالقتصاد الكلية 

 إدارة االعمال القسم

 إدارة االعمال دكتوراه اسم البرنامج

 إدارة االعمالعلوم  دكتوراه الدرجة العلمية

 في تخصص ادارة االعمال. الدكتوراهنح درجة يهدف البرنامج إلى م أهداف البرنامج

 االطروحةمن ضمنها وحدات  وحدة 43 عدد الساعات المعتمدة في البرنامج
 

 

 شروط القبول .3

 المتطلبات االكاديمية :

  .من الجامعات العراقية أو العربية واألجنبية المعتمدة إدارة االعمالفي  الماجستيرأن يكون حاصال على درجة  -1

 .وزارة التعليم العاليالمقابلة الشخصية طبقا لتعليمات الدراسات العليا المعلنة من قبل والمتحان التنافسي أن يجتاز ا -2

 

 

 

 



 الخطة الدراسية 

Table: core courses (First Level) 

Credit 

hours 
Pre-requites course Course title Course code 

3 Pre-requites Production and Operations Management PM 

3 Pre-requites Organization theory OT 

3 Pre-requites Financial management FM 

2 Pre-requites English language EL 

2 Pre-requites strategic management SM 

13 Total hours 

 

Table: core courses (Second Level) 

Credit 

hours 
Pre-requites course Course title Course code 

3 Pre-requites Marketing Management MM 

3 Pre-requites consumer's behavior CO 

3 Pre-requites organizational behavior OB 

2 Pre-requites bank management BM 

2 Pre-requites knowledge management KM 

2 Pre-requites Entrepreneurship EN 

2 Pre-requites advanced statistics AS 

12 Total hours 

 

 

Table: core courses (Second Level) 

Credit 

hours 
Pre-requites course Course title Course code 

3 Pre-requites Human Resource Management HR 

3 Pre-requites Crisis Management CM 



3 Pre-requites Leadership and organizational development LD 

2 Pre-requites operations research OR 

2 Pre-requites Quality and environment management QM 

2 Pre-requites business software BS 

12 Total hours 

 

 

 الخطة الدراسية : 

 مقررات المستوى االول 

 عدد الوحدات  السابقة  المتطلبات اجباري او اختياري رمز المقرر اسم المقرر 

 3 اليوجد اجباري  PM ادارة انتاج وعمليات

 3 اليوجد اجباري  OT نظرية منظمة

 3 اليوجد اجباري  FM ادارة مالية

ية  2 اليوجد اجباري  LE لغة انكلي  

اتيجية  2 اليوجد اجباري  SM ادارة اسير

 13         المجموع

 

  
 
 مقررات المستوى الثان

المتطلبات  ياجباري او اختيار  رمز المقرر اسم المقرر 

 السابقة 

 عدد الوحدات 

 3 اليوجد اختياري MM  ادارة التسويق

 3 اليوجد اختياري OC  سلوك المستهلك

 3 اليوجد اجباري OB سلوك تنظيمي 

 2 اليوجد اجباري BM ادارة مصارف

 2 اليوجد اختياري KM  ادارة معرفة

 2 اليوجد اختياري EN  ريادة اعمال

 2 اليوجد اجباري AS احصاء متقدم



 12        المجموع

 

  الثالثالمستوى مقررات 

 عدد الوحدات  المتطلبات السابقة  اجباري او اختياري رمز المقرر اسم المقرر 

إدارة الموارد 

ية  البشر

HR  اليوجد اجباري 
3 

 3 اليوجد  اختياري CM ادارة االزمات 

القيادة 

والتطوير 

 التنظيمي 

LD اليوجد  اختياري 

3 

 2 اليوجد اجباري  OR بحوث عمليات

ادارة الجودة 

 والبيئة

QM اليوجد اري اجب 
2 

برمجيات 

 االعمال

BS اليوجد اجباري 
2 

 12         المجموع

 

 

 

 مقررات المستوى الرابع

اجباري او  رمز المقرر اسم المقرر 

 اختياري

المتطلبات 

 السابقة 

 عدد الوحدات 

اجتياز  اجباري  االطروحة

المستويات 

 الدراسية

4 

 المجموع

 

 

 

 

 



 مية في القسماللجنة العل 
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