
االدارة واالقتصاد: الكلٌة 
دكتوراه: الشهادة 

عملًنظري
3األولاإلدارة االستراتٌجٌة 1
3األولإدارة الموارد البشرٌة2
3األولإدارة التسوٌق3
3األولإدارة الجودة4
3األولأخالقٌات األعمال5
21األولبرمجة ومهارات التحلٌل االحصائ6ً
3الثانًفلسفة إدارة المنظمات7
3الثانًإدارة االنتاج والعملٌات8
3الثانًاإلدارة المالٌة9

3الثانًإدارة االزمات10
3الثانًاالعمال االلكترونٌة11
2الثانًمادة تخصصٌة12
2الثانًلغة انكلٌزٌة13
1436
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االدارة واالقتصاد: الكلٌة 
الماجستٌر: الشهادة 

عملًنظري
3األولإدارة المنظمة والسلوك التنظٌم1ً
2األولإدارة الموارد البشرٌة2
2األولإالدارة الدولٌة6
2األولإدارة التفاوض والعالقات العامة4
2األولمناهج ومهارات التحلٌل البحث5ً
3الثانًإدارة التسوٌق6
2الثانًإدارة االنتاج والعملٌات7
2الثانًاإلدارة المالٌة8
2الثانًمادة تخصصٌة9

2الثانًلغة انكلٌزٌة10
11

20

االدارة واالقتصاد: الكلٌة 

عملًنظري
1االولاالدارة االستراتٌجٌة1
2االولإدارة الموارد البشرٌة2
2االولإدارة المؤسسات الصحٌة6

جامعة الموصل

الساعات الدراسٌةالفصل الدراسً
اسم المادة 

الفصل الدراسً
اسم المادة 

الساعات الدراسٌة

الدبلوم العالً فً إدارة المستشفٌات: الشهادة 

الفصل الدراسً
الساعات الدراسٌةاسم المادة 



1االولالتخطٌط المال4ً
1االولجودة الخدمة الصحٌة5
مستوفًاالولمناهج ومهارات التحلٌل البحث6ً
2الثانًالرعاٌة الصحٌة7
2الثانًإدارة علم االوبئة8
2الثانًالتسوٌق الصح9ً

1الثانًالصحة االلكترونٌة  وانظمة المعلومات 10
مستوفًالثانًلغة انكلٌزٌة11

جامعة الموصل

االدارة واالقتصاد: الكلٌة 
الدبلوم العالً فً ادارة االعمال: الشهادة 

عملًنظري
2األولعلم االدارة وتطبٌقاته1
1األولإدارة الموارد البشرٌة2
1األولإدارة الخدمات العامة3
1األولإدارة الجودة4
1األولمناهج ومهارات التحلٌل البحث5ً
1األوللغة انكلٌزٌة6
1الثانًالتخطٌط االستراتٌج7ً
1الثانًتكنولوجٌا المعلومات8
1الثانًاالدارة المالٌة9

2الثانًنظرٌة المنظمة والسلوك التنظٌم10ً
1الثانًتطبٌقات إدارٌة على االكسل11
1الثانًمادة تخصصٌة12

14

دلٌل برامج الدرسات العلٌا

الساعات الدراسٌةالفصل الدراسً
اسم المادة 



36       للسنة التحضٌرٌة
4السمنار3
4نشر البحوث3
16الرسالة3
االمتحان الشامل3
3
3
3
3
3
3
3
2
2

60

20       للسنة التحضٌرٌة
4السمنار3
2نشر البحوث2
10الرسالة2
2
2
3
2
2
2

مستوفً

2036

14       للسنة التحضٌرٌة
6الرسالة
4التدرٌب

إدارة األعمال: القسم 
إدارة االعمال: التخصص العام 

: التخصص الدقٌق 

االدارة واالقتصاد: كلٌة دلٌل برامج الدرسات العلٌا

إدارة االعمال: التخصص العام 

جامعة الموصل
إدارة األعمال: القسم 

: التخصص الدقٌق 

متطلبات الحصول على الشهادة وفق التخصص

متطلبات الحصول على الشهادة وفق التخصص

عدد الوحدات

عدد الوحدات

إدارة األعمال: القسم 
إدارة االعمال: التخصص العام 

: التخصص الدقٌق 

متطلبات الحصول على الشهادة وفق التخصص عدد الوحدات
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14       للسنة التحضٌرٌة

4التدرٌب
6الرسالة
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إدارة األعمال: القسم 
إدارة االعمال: التخصص العام 

االدارة واالقتصاد: كلٌة 
دلٌل برامج الدرسات العلٌا

: التخصص الدقٌق 

متطلبات الحصول على الشهادة وفق التخصصعدد الوحدات


