
                                                                          

 

 

 

   

 جامعة الكوفة 

 كلية االدارة واالقتصاد   

 قسم إدارة االعمال

 م/ برنامج الدراسات العليا

: برنامج الماجستي  
ً
 اوال

نامج  ي قسم ادارة االعمال يتضمن ثالث مستويات مؤلفة من عدد من المقررات  : نبذة عن البر
 
برنامج اكاديمي ضمن برامج الدراسات العليا ف

ي تعد احدى متطلبات انجاز الدراسة وبواقع 29العلمية بواقع )
( 10)( وحدة باإلضافة اىل المستوى الثالث الذي يتضمن اعداد الرسالة الت 

 دة. وح

نامج  ي تخصص ادارة االعمال. الهدف من الير
 
نامج إىل منح درجة الماجستي  ف  : يهدف الير

ي التنمية االقتصادية من خالل دعم العملية التعليمية وتقديم االستشارات  االقتصادية األهمية
 
ية اكاديمية للمساهمة ف : اعداد موارد بشر

 للمؤسسات الحكومية والخاصة. 

 

 .نبذة عن البرنامج1

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

 مؤهلين.

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

 بإنجاز الباحثينيقوم  اذ الماجستير،وسمة 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 رة فاالمتو في مجال إدارة االعمالات الخبر زيادة -3

 .في تخصص إدارة االعمالالنظرية والعلمية 

 .إدارة االعمالبحملة شهادة الماجستير في حاجة القطاعين العام والخاص  .تعزيز1 االهمية االقتصادية 

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

 .الماجستيردراسة  اكمالمن جامعات معتمدة ممن يرغبون في  البكالوريوسالحاصلين على  للطلبةر فرصة يوفت.3
 

 البرنامج عن معلومات.2

 االدارة واالقتصاد الكلية 

 إدارة االعمال القسم

 إدارة االعمال ماجستير اسم البرنامج

 إدارة االعمالعلوم  ماجستير الدرجة العلمية

 يهدف البرنامج إلى منح درجة الماجستير في تخصص ادارة االعمال. أهداف البرنامج

 من ضمنها وحدات الرسالة وحدة 39 عدد الساعات المعتمدة في البرنامج
 



 

 شروط القبول -1

 المتطلبات االكاديمية :

  .في العلوم المالية والمصرفية من الجامعات العراقية أو العربية واألجنبية المعتمدة البكالوريوسأن يكون حاصال على درجة  -1

 أن يجتاز االمتحان التنافسي المقابلة الشخصية طبقا لتعليمات الدراسات العليا المعلنة من قبل الوزارة. -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 

2 Pre-requites Quality Management QM 

2 Pre-requites Enterbinership  businesses EB 

3 Pre-requites Financial management FM 

2 Pre-requites English language EN 

2 Pre-requites strategic management SM 

2 Pre-requites Statistic  ST 

3  HR management HM 

17 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 Customer relationship management RM 

3 Pre-requites organizational behavior OB 

2 Pre-requites bank management BM 

2 Pre-requites operations research OR 

2 Pre-requites international management IM 



2 Pre-requites organizational development OD 

3  Marketing Management MM 

12 Total hours 

 

 الخطة الدراسية : 

 مقررات المستوى االول 

 عدد الوحدات  المتطلبات السابقة  اجباري او اختياري رمز المقرر اسم المقرر 
 3 اليوجد اجباري PM ادارة انتاج وعمليات

 2 اليوجد اختياري QM إدارة الجودة

 2 اليوجد اختياري EB ريادة االعمال

 3 اليوجد اجباري FM ادارة مالية

ية  2 اليوجد اجباري EN لغة انكلي  

اتيجية  2 اليوجد اجباري SM ادارة اسي 

 2 اليوجد اجباري ST إحصاء 

ية  3 اليوجد اجباري HM إدارة موارد بشر

 وحدة 17         المجموع

 

  مقررات 
 
 المستوى الثان

المتطلبات  اجباري او اختياري رمز المقرر اسم المقرر 

 السابقة 

 عدد الوحدات 

 3 اليوجد اختياري MM  ادارة التسويق

 3 اليوجد اختياري RM إدارة عالقات الزبون 

 3 اليوجد اجباري OB سلوك تنظيمي 

 2 اليوجد اجباري BM ادارة مصارف

 2 اليوجد اجباري OR بحوث عمليات  

 2 اليوجد اختياري IM إدارة دولية

 2 اليوجد اختياري OD تطوير تنظيمي 

 وحدة  12        المجموع

 

 

 الثالثمقررات المستوى 

اجباري او  رمز المقرر اسم المقرر 

 اختياري

 عدد الوحدات  المتطلبات السابقة 



 12 اجتياز المستويات الدراسية اجباري  الرسالة

 12 المجموع

 

 مية في القسماللجنة العل 
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