
 

 

 الربانمج الااكدميي

الكورس الاول عدد الوحدات واملواد ادلراس ية لربانمج ادلبلوم العايل  

 ت امس املادة عدد الوحدات

  .1 الاقتصاد اجلزيئ 1

راسة اجلدوى الاقتصادية د 2

   والفنية

2.  

  .3 تقيمي الاداء 1

حملاس بة الرضيبيةا 1  4.  
  .5 مهنج البحث العلمي 1
  .6 ادارة مالية 1

 

الثاينالكورس  عدد الوحدات واملواد ادلراس ية لربانمج ادلبلوم العايل  

 ت امس املادة عدد الوحدات

  .1 اسواق مالية 1

  .2  احصاء متقدم 1
  .3 حتليل مايل 1

  .4 تطبيقات يف تقيمي الاداء 1
  .5 تطبيقات يف دراسة اجلدوى 1
  .6 اقتصاد لكي 1

 

 

 

 جامعة املوصل

 لكية الإدارة والاقتصاد

 قسم الاقتصاد 



ولالاالكورس  لوحدات واملواد ادلراس ية لربانمج املاجس تريعدد ا  

 ت امس املادة عدد الوحدات

  .1 نظرية اقتصادية جزئية 2

  .2   الاقتصاد الراييض 2
  .3 اترخي الفكر الاقتصادي 2
  .4 التمنية الاقتصادية 2

  .5 اللغة الانلكزيية 2

 

الاول )املواد الاختيارية(الكورس  املاجس تريعدد الوحدات واملواد ادلراس ية لربانمج   

 ت امس املادة عدد الوحدات

صاد دويلقتالا 1  1.  

  .2   قتصاد زراعيالا 1

 

الثاينالكورس  املاجس تريعدد الوحدات واملواد ادلراس ية لربانمج   

 ت امس املادة عدد الوحدات

  .1 نظرية اقتصادية لكية 2

  .2   الاقتصاد القيايس 2

  .3 س ياسات نقدية 2
  .4 مالية عامة 1
دوى وتقيمي املااري اجلدراسة  1  5.  

 

 

 



الاختيارية( )املواد الثاينالكورس  املاجس تريعدد الوحدات واملواد ادلراس ية لربانمج   

 ت امس املادة عدد الوحدات

  .1 اقتصادايت الساكن 1

  .2   حساابت قومية 1
  .3 اقتصاد نفط 1
  .4 اقتصاد صناعي 1

 

الاولالكورس  ادلكتوراهعدد الوحدات واملواد ادلراس ية لربانمج   

 ت امس املادة عدد الوحدات

  .1 نظرية اقتصادية جزئية 3

  .2   اقتصاد راييض 3
  .3 اللغة الانلكزيية 1
  .4 نظرية نقدية 3

  .5 اقتصادايت املالية العامة 2

 

الثاينالكورس  العايل ادلكتوراهعدد الوحدات واملواد ادلراس ية لربانمج   

 ت امس املادة عدد الوحدات

  .1 نظرية اقتصادية لكية 3

  .2   الاقتصاد القيايس 3
  .3 س ياسات اقتصادية زراعية 3

اقتصادية تمنية 3  4.  
  .5 اللغة الانلكزيية 1

 

 



لثالثاالكورس  ادلكتوراه لوحدات واملواد ادلراس ية لربانمجعدد ا  

 ت امس املادة عدد الوحدات

حبوث العمليات واساليب  3

 التخطيط

1.  

  .2   تطور الفكر الاقتصادي 3
  .3 الاقتصاد الصناعي 2
  .4 الاقتصاد ادلويل املتقدم 3

 

 عدد الوحدات للمواد ادلراس ية للمرحةل الأوىل الكورس الأول 

 ت امس املادة عدد الوحدات

  .7 مبادئ الاقتصاد 3

  .E 8 قراءات اقتصادية  2
  .9 ادلميقراطية وحقوق الانسان 2
  .10 اللغة العربية 2

احلاسوبمبادئ  2  11.  

  .12 مبادئ الإدارة  3
 

 

  الثاينعدد الوحدات للمواد ادلراس ية للمرحةل الأوىل الكورس 

 ت امس املادة عدد الوحدات

  .1 مبادئ الاقتصاد 3

  .E 2 قراءات اقتصادية  2
  .3 مبادئ الرايضيات 2
الانلكزييةاللغة  2  4.  

اس بةاحملمبادئ  3  5.  



  .6  الاحصاءمبادئ  3
  .7 تطبيقات احلاسوب   2

 

 

 

 

الكورس الأول الثانية عدد الوحدات للمواد ادلراس ية للمرحةل   

 ت امس املادة عدد الوحدات

  .13 نظرية اقتصادية جزئية 3
  .14 اقتصادايت النقود 2

  .15 اترخي الوقائ  الاقتصادية 2

  .16 رايضيات لالقتصاديني  2

  .17 حساابت قومية 2

  .18 اقتصاد املوارد البرشية 2

  .19 الإحصاء الاقتصادي 2
 

 

  الثاينالكورس  الثانيةعدد الوحدات للمواد ادلراس ية للمرحةل 

 ت امس املادة عدد الوحدات

  .8 نظرية اقتصادية جزئية 3

حصاء اقتصادي 2   .9 اإ

  .10 حساابت قومية 2

ر الاقتصاديكاترخي الف 3  11.  

  .12 اقتصادايت املصارف 2

  .13 رايضيات لالقتصاديني 2

  .SPSS 14حاسوب برجمة   2
 



 

 

 

 

 

الكورس الأول  الثالثةعدد الوحدات للمواد ادلراس ية للمرحةل   

 ت امس املادة عدد الوحدات

  .20 1اقتصاد لكي  3

  .E 21)1اقتصاد راييض ) 3

  .22 مالية عامة 3

  .23 اقتصاد دويل 2

  .24 اقتصاد صناعي 2

  .25 اقتصاد زراعي 2

  .26 اقتصادايت البيئة 2

  .27 تمنية اقتصادية 3
 

  الثاينالكورس  الثالثةعدد الوحدات للمواد ادلراس ية للمرحةل 

 ت امس املادة عدد الوحدات

  .15 2اقتصاد لكي  3
  .E 16) 2اقتصاد راييض ) 3

  .17 الس ياسات املالية  2

  .18 الس ياسات الاقتصادية ادلولية 2

  .19 الس ياسات الاقتصادية الصناعية 2

  .20 الس ياسات الاقتصادية الزراعية 2

املعرفة اقتصادايت 2  21.  

  .22 س ياسات وجتارب تمنوية 2
 



 

 

 

 

الكورس الأول الرابعة عدد الوحدات للمواد ادلراس ية للمرحةل   

 ت امس املادة عدد الوحدات

  .28 نظرية نقدية 3
  .29 اقتصادايت النفط 2

  .30 دراسات اجلدوى الاقتصادية 3

  .E 31( 1اقتصاد قيايس ) 3

  .32 النظم الاقتصادية  3

  .33 المتويل ادلويل 2

  .34 التخطيط الاقتصادي 2

  .35 (1حبوث معليات ) 2

  .36 أأساليب واخالقيات البحث العلمي 2
 

  الثاينالكورس  الرابعةعدد الوحدات للمواد ادلراس ية للمرحةل 

 ت امس املادة عدد الوحدات

  .23 الس ياسات النقدية 3

  .24 اقتصادايت الطاقة 2

  .25 تقيمي املااري  الاقتصادية 3

  .E 26( 2اقتصاد قيايس ) 3

  .27 املؤسسات املالية 2

  .28 (evتطبيقات اقتصادية عىل احلاسوب ) 2

  .29 أأساليب التخطيط الاقتصادي 2

  .30 (2حبوث معليات ) 2



  .31 مرشوع البحث 2
 

 

 

 


