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 .نبذة عن البرنامج1

 نحو اقتصاد السوق والخاص بالتخصصات الداعمة لعملية التحولرفد مؤسسات القطاعين العام   -1 الهدف من البرنامج

 .  تقويم المشروعات ودراسات الجدوى صقل وتطوير مهارات الباحثين في مجال -2

 تعزيز االستثمار المحلي واألجنبي. -3

ودراسات تقويم المشروعات بالمتخصصين في مجال مؤسسات القطاعين العام والخاص رفد  -1 االهمية االقتصادية 

 .الجدوى
 تحقيق االستخدام األمثل للموارد االقتصادية المتاحة -2

 تجنب الهدر في الموارد االقتصادية من خالل استبعاد المشاريع الخاسرة -3

 كليات الهندسة وكليات اإلدارة واالقتصادمن  البكالوريوسالحاصلين على  للطلبةر فرصة يوفت -4

 .معلومات عن البرنامج2

 واالقتصاد االدارة الكلية 

 االقتصاد القسم

 تقويم المشروعات ودراسات الجدوىدبلوم عالي  اسم البرنامج

 تقويم المشروعات ودراسات الجدوىالدبلوم العالي في  الدرجة العلمية

تقويم المشروعات ودراسات في مجال رفد مؤسسات القطاعين العام والخاص بالتخصصات  أهداف البرنامج

 الجدوى

الساعات المعتمدة في عدد 

 البرنامج

 البحثمن ضمنها وحدات  وحدة 36

 

 شروط القبول -1

 المتطلبات االكاديمية :

 كليات اإلدارة واالقتصاد والهندسةفي  البكالوريوسأن يكون حاصال على درجة  -1

 الوزارة.أن يجتاز االمتحان التنافسي المقابلة الشخصية طبقا لتعليمات الدراسات العليا المعلنة من قبل  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة الكوفة

 كلية االدارة واالقتصاد

تقويم المشروعات ودراسات )/ برنامج الدبلوم العالي  االقتصادقسم 

 الجدوى

 لدبلوم العاليبرنامج ا
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 الخطة الدراسية  -2

 الكورس االولمقررات 

 عدد الوحدات المتطلبات السابقة اجباري او اختياري رمز المقرر اسم المقرر

 3 ال يوجد اجباري  التنمية االقتصادية

 3 ال يوجد اجباري  اسس اعداد دراسات الجدوى

 مستوقي 2 ال يوجد اجباري  اللغة االنكليزية

 2 ال يوجد اجباري  محاسبة المشروعات االقتصادية

االساليب الكمية لدراسات الجدوى وتقويم 

 المشروعات

 2 ال يوجد اجباري 

 3 ال يوجد اجباري  االقتصاد الصناعي

     

 13 المجموع

 

 الكورس الثاني مقررات 

 الوحداتعدد  المتطلبات السابقة اجباري او اختياري رمز المقرر اسم المقرر

 3 ال يوجد اجباري  االقتصاد االداري 
 3 ال يوجد اجباري  تقويم المشروعات االقتصادية
 3 ال يوجد اجباري  اسس التخطيط االستراتيجي

 2 ال يوجد اجباري  نظرية مشروع
 مستوفي 2 ال يوجد اجباري  اخالقيات البحث العلمي

     

     

 11 المجموع

 ال يوجد    االختيارية :المقررات 

 

 

 اللجنة العلمية في القسم
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