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 .نبذة عن البرنامج1

 االقتصاديةالتخصصات الباحثين في رفد مؤسسات القطاعين العام والخاص ب  -1 الهدف من البرنامج

 .التعليمية المختلفة بالمتخصصين في مجال االقتصاد ترفد المؤسسا -2

 االقتصاد العلوم في مجال بالباحثينمؤسسات القطاعين العام والخاص رفد  -1 االهمية االقتصادية 

 تحقيق االستخدام األمثل للموارد االقتصادية المتاحة -2

 خريجين في القطاعين الخاص والعامال للطلبةر فرصة يوفت -3

 .معلومات عن البرنامج2

 االدارة واالقتصاد الكلية 

 االقتصاد القسم

 علوم اقتصادية دكتوراه اسم البرنامج

 العلوم االقتصاديةفي  دكتوراه فلسفة الدرجة العلمية

 العلوم االقتصاديةفي مجال رفد مؤسسات القطاعين العام والخاص بالتخصصات  أهداف البرنامج

عدد الساعات المعتمدة في 

 البرنامج

 البحثمن ضمنها وحدات  وحدة  64

 

 شروط القبول -1

 المتطلبات االكاديمية :

 ، العلوم االقتصاديةفي  الماجستيرأن يكون حاصال على درجة  -1

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة الكوفة

 كلية االدارة واالقتصاد

 علوم اقتصادية() الدكتوراه فلسفة/ برنامج  االقتصادقسم 

 لدبلوم العاليبرنامج ا



2 
 

 الخطة الدراسية  -2

 األولالكورس مقررات 

 عدد الوحدات المتطلبات السابقة اجباري او اختياري رمز المقرر اسم المقرر

 3 ال يوجد اجباري  اقتصاد الجزئي

 3 ال يوجد اجباري  فكر اقتصادي

 3 ال يوجد اجباري  اقتصاد كلي

 3 ال يوجد اجباري  اقتصاد مالي

 3 ال يوجد اجباري  سياسات مالية

 3 ال يوجد اجباري  تنمية اقتصادية

 مستوفي 2 ال يوجد اجباري  لغة انكليزية

 18 المجموع

 

 الكورس الثاني مقررات 

 عدد الوحدات المتطلبات السابقة اجباري او اختياري رمز المقرر اسم المقرر

 2 يوجدال  اجباري  اقتصاد قياسي

 3 ال يوجد اجباري  سياسات نقدية

 3 ال يوجد اجباري  اقتصاد دولي

 3 ال يوجد اجباري  حلقة نقاشية

 3 ال يوجد اجباري  اقتصاديات طاقة

 مستوفي 2 ال يوجد اجباري  اخالقيات البحث العلمي

 2 ال يوجد اجباري  اقتصاد رياضي

 16 المجموع

 ال يوجد    المقررات االختيارية :

 

 

 اللجنة العلمية في القسم

 د. حيدر نعمة بخيت  رئيسا   التوقيع 

 د.مايح شبيب  الشمري  عضوا  

 د.حسن لطيف كاظم  عضوا 

 د. عبد الوهاب محمد جواد الموسوي  عضوا 

 د، ليلى بديوي مطوق  عضوا 

 د. إبراهيم جاسم جبار  عضوا 

 د. عباس عصفور لفته  عضوا 

 


