
 اإلقتصاد قسم                   
  (  36) الكود/  رمز القسم    

 

  االعمالادارة  كليةعمادة 

 (36)الكود / الرمز   -: اإلقتصاد  قسم

 

  :  اإلقتصاد  رئيس قسم

  :التدريس  هيئة عضو

                              

 

 economdean1@averroesuniversity.org: يرجى اإلتصال بمكتب العمادة على : للمعلومات 

 

 : اإلقتصادالبرامج الدراسية في قسم 

ها المفتوحة للعام جامعة إبن رشد ، وفقا لبرامج - قسم اإلقتصاد/  رة األعمالإداتمنح كلية 

 يةاإلقتصاد ه في العلومشهادات البكالوريوس والماجستير والدكتورا( 9000 - 9002)الدراسي

 :وحسب متطلبات كل منها وكما يلي 

 

  : البكالوريوس(  1
فصول دراسية مع تقديم مشروع ( 8)سنوات بواقع فصلين دراسيين في كل سنة وبمجموع ( 4)مدة الدراسة فيها 

نهاية السنة الرابعة ، تتخللها إحدى المواد لتكون باللغة اإلنكليزية في كل فصل دراسي ، يجتازها بحث في 

علما أن السنة األولى % .  00بمعدل عام اليقل عن و%  00الطالب بعد أداء اإلمتحانات بدرجة نجاح التقل عن 

 .لكافة طلبة أقسام الكلية بفصليها الدراسيين ستكون مشتركة 

 

  : ماجستيرال(  2
أربعة فصول ، الفصل األول والثاني منها ، بمقررات دراسية ( 4)سنتان ، مقسمة على ( 9)مدة الدراسة فيها 

اإلمتحانات بدرجة للفصل الدراسي الواحد ، يجتازها الطالب بعد أداء ( ساعة معتمدة)وحدة دراسية ( 09)وبواقع 

أما الفصلين الثالث والرابع منها ، فتخصص إلعداد وكتابة  % . 00وبمعدل عام اليقل عن %  60نجاح التقل عن 

رسالة الماجستير ، التي يتم تحديد موضوعها من خالل السمنارات والمباشرة بجمع المصادر والبحوث ذات الصلة 

في كل ( ساعة معتمدة)وحدة دراسية كحد أدنى ( 09)بها خالل مدة الدراسة وبإشراف األستاذ المختص ، تحدد لها 

   .فصل ، تنتهي بمناقشة الرسالة والدفاع عنها وتقييمها من قبل لجنة علمية يتم تحديدها لهذا الغرض في حينه 

 

 :  الدكتوراه(  3
ستة فصول ، الفصول الثالث األولى منها ، بمقررات ( 0)ثالث سنوات ، مقسمة على ( 3)مدة الدراسة فيها 

للفصل الدراسي الواحد ، يجتازها الطالب بعد أداء اإلمتحانات ( مدةساعة معت)وحدة دراسية ( 12)دراسية وبواقع 

يتحتم على ( في كافة المواد)، يعقبها إمتحان شامل %  00وبمعدل عام اليقل عن %  00بدرجة نجاح التقل عن 

، التي يتم أما الفصلين الثالثة األخيرة منها ، فتخصص إلعداد وكتابة إطروحة الدكتوراه . الطالب إجتيازه بنجاح 

تحديد موضوعها من خالل السمنارات والمباشرة بجمع المصادر والبحوث ذات الصلة بها خالل مدة الدراسة 

في كل فصل ، تنتهي ( ساعة معتمدة)وحدة دراسية كحد أدنى ( 12)وبإشراف األستاذ المختص ، تحدد لها 

  .م تحديدها لهذا الغرض في حينه بمناقشة اإلطروحة والدفاع عنها وتقييمها من قبل لجنة علمية يت
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 االعماللكافة أقسام كلية ادارة ( مشترك) السنة األولى/ مواد مرحلة البكالوريوس        
 

 :الفصل الدراسي األول 

 المتطلبات عددالوحدات أسـم المـــــــــادة الكود/الرمز ت

  3        1محاسبية المبادىء ال 101     1

  3        (كلي) 1ادىء اإلقتصـاد مب 102     2

  3        1إدارة األعمال و التنظيم مبادىء 103     3

  2        1رياضيات عامة وأساليب كمية  104     4

  2        ( نصوص ومصطلحات) 1لغة إنكليزية  105     5

  2         1مبادىء الحاسبات  106     6

First Semester 

Prerequisites Unit/hr/w Course Title Code Sr. 

 3  Accounting Principles 1    101 1 

 3   Economics  1  (Macro) 102 2 

 3 Business Administration 1 103 3 

 2 Calculus-Math 1  104 4 

 2 English 1 (Readings)  105 5 

 2 Computer Basics 1 106 6 

 

 :الفصل الدراسي الثاني 

 المتطلبات عددالوحدات أسـم المـــــــــادة الكود/الرمز ت

 1محاسبية المبادىء ال 3        2مبادىء المحاسبة المالية  101     1

 ( كلي) 1مبادىء اإلقتصـاد  3        ( جزئي)  1مبادىء اإلقتصـاد  101     2

  1كمية  رياضيات عامة وأساليب 3        1مبادىء اإلحصاء  101     3

 1رياضيات عامة وأساليب كمية  2        2رياضيات مالية وأساليب كمية  110     4

 (نصوص ومصطلحات)لغة إنكليزية  2        (مراسالت) 2لغة إنكليزية   112     5

 1مبادىء حاسبات  2        (برمجة ونظم) 2حاسبات  111     6

Second Semester 

Prerequisite Unit/hr/w Course Title Code Sr. 

(101) Accounting Principles 1 3 Financial Accounting 2 101 1 

(102) Economics 1 (Macro) 3 Economics  1  (Micro)  101 2 

(104) Calculas-Math 1  3 Statistics 1 101 3 

(104) Calculas-Math 1 2 Business-Math  2  110 4 

(105) English 1  2 English 2 (Technical Writing)  112 6 

(106) Computer Basics 1 2 Computer Programing 2  111 5 



 (36) اإلقتصاد البكلوريوس في لمرحلةالكاملة المقررات الدراسية 

 

 :الفصل الدراسي األول  -األولى  الدراسية السنة

 المتطلبات عددالوحدات أسـم المـــــــــادة الكود/الرمز

  3        0محاسبية المبادىء ال 30000  

  3         0كلي / مبادىء اإلقتصاد  30009  

  3        0بادىء التنظيم وإدارة األعمال م 30003  

  9         0رياضيات عامة وأساليب كمية  30004  

  E 1         9/  نصوص ومصطلحات  30000  

  9        0مبادىء الحاسبات  30000  

 :الفصل الدراسي الثاني  -السنة الدراسية األولى  

 المتطلبات داتعددالوح أسـم المـــــــــادة الكود/الرمز

 0مبادىء محاسبية ال 3         9مبادىء المحاسبة المالية  30000  

  0كلي / مبادىء اإلقتصـاد  3            0جزئي / مبادىء اإلقتصـاد  30008  

   0رياضيات عامة وأساليب كمية  3        0مبادىء اإلحصاء  30002  

 E 1/  ص ومصطلحات نصو E 2          9 /  مراسالت  30000  

 0رياضيات عامة وأساليب كمية  9         9رياضيات مالية وأساليب كمية  30000  

  0مبادىء الحاسبات  9        برمجة ونظم/   9حاسبات  30009  

 

 :الفصل الدراسي الثالث  -الثانية  الدراسية السنة

تالمتطلبا عددالوحدات أسـم المـــــــــادة الكود/الرمز  

 0مبادىء اإلحصاء  3        نظرية اإلحتماالت/  9اإلحصاء  30900  

 0كلي القتصاد اإل 3        9كلي القتصاد اإل 30909  

 0مبادىء التنظيم وإدارة األعمال  3        نقود وبنوك 30903  

  9رياضيات مالية وأساليب كمية  3         أساليب تحليل كمية وبرامجيات 30904  

 E 2 / مراسالت  E        3/   مفاهيم ونظم إقتصادية 30900  

 :الفصل الدراسي الرابع  -السنة الدراسية الثانية  

 المتطلبات عددالوحدات أسـم المـــــــــادة الكود/الرمز

 أساليب تحليل كمية وبرامجيات 3        بحوث العمليات 30900   

  مبادىء اإلقتصاد الكلي والجزئي 3        المالية العامة 30900   

  3        مناهج البحوث العلمية 30908   

  9اإلقتصاد الجزئي  3        9اإلقتصاد الجزئي   30902  

  E/   مفاهيم ونظم إقتصادية E         3/  التخطيط والتنبؤ اإلقتصادي  30900   



 :الفصل الدراسي الخامس  -الثالثة  الدراسية السنة

 المتطلبات عددالوحدات أسـم المـــــــــادة الكود/الرمز

 9والجزئي  9اإلقتصاد الكلي  3        سالمياإلقتصاد اإل 30300  

  0مبادىء التنظيم وإدارة األعمال  3        تسويقإقتصاديات ال 30300  

 إقتصاديات التسويق  3        سلوك المستهلك 30303  

  0مبادىء التنظيم وإدارة األعمال  3        ستثماراتإدارة اإل 30304  

 E/ التخطيط والتنبؤ اإلقتصادي   E        3/   التنمية اإلقتصادية 30300  

 :الفصل الدراسي السادس  -السنة الدراسية الثالثة 

 المتطلبات عددالوحدات أسـم المـــــــــادة الكود/الرمز

  0رياضيات عامة وأساليب كمية  3        اإلقتصاد الرياضي 30300  

 أساليب تحليل كمية وبرامجيات  3        0القياسي  اإلقتصاد المالي 30300  

 إقتصاديات التسويق  3        اإلقتصاد الصناعي 30308  

  0مبادىء التنظيم وإدارة األعمال  3        إقتصاديات العمل 30302  

 E/  تنمية اإلقتصادية ال E        3 / المالية الدولية  30300  

 
 :الفصل الدراسي السابع  -الرابعة  الدراسية السنة

 المتطلبات عددالوحدات أسـم المـــــــــادة الكود/الرمز

  0القياسي  اإلقتصاد المالي 3        9 القياسيالمالي اإلقتصاد  30400  

 (نظرية اإلحتماالت)  9اإلحصاء  3        اإلحصاء اإلقتصادي 30409  

 إدارة اإلستثمارات 3        تقييم المشروعات 30403  

 إدارة اإلستثمارات 9        إقتصاديات اإلدارة 30404  

  E/  المالية الدولية  E          9/  اإلقتصاد الدولي 30400  

 مناهج البحوث العلمية 9        0سمنار ومشروع بحث  30400  

 :الفصل الدراسي الثامن  -دراسية الرابعة السنة ال

 المتطلبات عددالوحدات أسـم المـــــــــادة الكود/الرمز

 اإلحصاء اإلقتصادي  نظرية العينات وتطبيقاتها  30400  

 إقتصاديات العمل  إقتصاديات األعمال التطبيقي 30408  

 ليل كمية وبرامجيات أساليب تح  نظرية المباريات اإلقتصادية التطبيقي 30402  

    E/ اإلقتصاد الدولي  E         9/   التجارة الدوليةو النظام النقدي 30400  

 مبادىء اإلقتصاد الكلي والجزئي  9        إقتصاديات العولمة 30400  

  0سمنارومشروع بحث  9        9سمنارومشروع بحث  30409  

 

 



 (36) لقسم اإلقتصاد( مشترك)ولى السنة األ/ البكالوريوس مواد  توصيف        
 

  الفصل الدراسي األول

 توصيف المـــــــــادة                             أســم المـــــادة       الكود/ الرمز

 

 

 

      

  36101     

 

 

 

 

 1المبادىء المحاسبية 

ميتىه فصل أساسي ، يتعرف الطالب من خالله علىى ماهيىة علىم المحاسىبة وأه

بالنسىىبة لتقتصىىاد الىىوطني بشىىكل عىىام والوحىىدات اإلقتصىىادية علىىى إختالفهىىا 

تطبيقهىىا  ، مجىىاالت تقسىىيماتها المحاسىىبة ، بشىىكل خىىاص ويتنىىاول تعريىى 

 الىىدورة . المحاسىىبية والفرضىىيات المبىىاد  .االخىىرى  وعالقتهىىا بىىالعلوم

ا  المىىزدوو وتطبيقاتهىى القيىىد ونظريىىة  المسىىتندية المحاسىىبية والمجموعىىة

الترحيىل الىى األسىتاذ العىام ، إ هىار وتثبيى   اليوميىة العامىة ، فىي التسىجيل)

 . (التسعير ، الجرد ، القوائم بيع ، شراء ،) المؤسسة من عمليات ( .األرصدة

المراجعة ،  موازين . (والصناعية التجارية الوحدات) في البيع تكلفة إحتساب

الماليىة وكشى  الىدخل  القىوائم إعىداد ومعالجتهىا ، التحقىق وإكتشىاف االخطىاء

 ...والحسابات الختامية 

   

 

 

  36102 

 

 

 

 1مبادىء اإلقتصاد  

 ( إقتصاد كلي)    

الطالىىب مىىن خىىالل هىىذا الفصىىل علىىى مبىىادىء علىىم  فصىىل تمهيىىدي يتعىىرف

اإلقتصىىاد بىىالتركيز علىىى اإلقتصىىاد الكلىىي وعالقتىىه بىىالعلوم اإلداريىىة وفىىروع 

 الكلىىي ، دراسىىة الىىدخل القىىومي ، االقتصىىاد ويتنىىاول . اإلقتصىىاد األخىىرى 

اإلقتصىادية  المتغيىرات مسىتوى وتحليىل االجمىالي ، القىومي النىاتج حسىابات

 والتو ي  ، وعالقة األسعار ومستوى واإلدخار واإلستثمار كالدخل ، الكلية

 الحكومىة دور ، الكلىي النمىودو الىبع  فىي بعضىها مىع المتغيىرات هىذه

النىاتج  توزيىع نظريىة دراسىة ، لتقتصىاد الكلىي التىوازن فىي الماليىة وسياستها

مبىادىء  معالجتهىا ، وكيفيىة التوزيىع ومشىكالت اإلنتىاو عناصىر بىين القىومي

النقديىة والماليىة  البنىوك المركزيىة والسياسىات ، والبنىوك النقىود أساسىية فىي

 ... المدفوعات والتجارية وميزان

    

 

 

   36103 

 

 

 

 مبادىء التنظيم   

 1وإدارة األعمال   

فصل أساسي ، يتعرف الطالىب مىن خاللىه علىى ماهيىة علىم اإلدارة ، أهميتىه ، 

تطىىىوره التىىىاريخي ، فروعىىىه ، مىىىداخل ونظريىىىات دراسىىىته وعالقتىىىه بىىىالعلوم 

األخىىرى وخصوصىىا الطبيعيىىة واإلجتماعيىىة والسىىلوكية إضىىافة الىىى األنمىىاط 

ظمىات األعمىال المعاصىرة كمىا ويىتم التركيزعلىى دراسىة من. اإلدارية السىائدة 

والتوجهىىىات الحديثىىىة إلدارتهىىىا ، وذلىىىك مىىىن خىىىالل التعىىىرف علىىىى الو ىىىائ  

( الىىذي أصىىبح كىىل منهىىا إدارة قائمىىة بحىىد ذاتهىىا)األساسىىية لىىتدارة والتنظىىيم 

بىىإدارة المىىوارد البشىىرية ، إدارة التسىىويق ، اإلدارة الماليىىة ، إدارة : والمتمثلىىة 

 …     ى المعلوماتية واإلتصال والعالقات العامة اإلنتاو والعمليات ، إضافة ال

  

 

   36104 

 

 

 رياضيات عامة    

 1وأساليب كمية   

يتناول هذا الفصل مراجعة  شىاملة لمفىاهيم الرياضىيات العامىة التىي سىبق وأن 

إذ يىتم التركيزهنىا علىى الىدوال والمعىالم . تلقاها الطالب فىي دراسىته اإلعداديىة 

تحليل الظواهر اإلقتصادية ، حساب التفاضىل والتكامىل الرياضية في وص  و

وإيجىىاد المشىىتقات ، إحتسىىاب التوافيىىق والتباديىىل وقىىوانين إسىىتخراو النسىىب ، 

إضىىافة الىىى بعىى  التطبيقىىات العمليىىة فىىي الجبىىر والبرمجىىة الخطيىىة ك سىىلوب 

 ...   المربعات الصغرى في تعظيم العوائد وتقليل النفقات 

 

   36105 

 

 1إنكليزية لغة     

 نصوص ومصطلحات

يتعىىىرف الطالىىىب مىىىن خىىىالل هىىىذا الفصىىىل علىىىى المصىىىطلحات والمختصىىىرات 

المسىىتخدمة ، ويتىىدرب علىىى قىىراءة النصىىوص والتقاريروالمقىىاالت والىىدوريات 

باللغىة اإلنكليزيىة  ذات الصىبغة اإلداريىة ، اإلقتصىادية ، الماليىة ، المحاسىىبية ، 

فهىم المصىطلحات والنصىوص المتداولىة  التجارية والتسويقية بما تساعده علىى

 …      في األدبيات ذات الصلة باإلختصاص  



   

 

  36106 

 

 

 1مبادىء حاسبات  

يتعىىرف الطالىىب فىىي هىىذا الفصىىل علىىى أساسىىيات علىىم الحاسىىبات وعالقتىىه 

الوثيقة بكافة مفاصل الحياة والعلىوم األخىرى وخصوصىا فيمىا يتعلىق بعلىوم 

: ومن أهم المواد التي يتم التركيز عليها هي . اد اإلدارة والمحاسبة واإلقتص

إستخدامات الحاسوب وكيفية إدخال البيانات والمعلومات وتخزينها وتكىوين 

 …       قواعد البيانات والمعلومات وإعداد الملفات وتصنيفها وتبويبها وحفظها  

 

 

  الفصل الدراسي الثاني 

 توصيف المـــــــــادة                             أســم المـــــادة       الكود/ الرمز

     

 

 

 

  36101 

 

 

 

 

 مبادىء       

 2المحاسبة المالية  

الطالىب مىن  يتعريى :  0محاسىبية المبىادىء ال 30000مساق تكميلي للفصىل 

خالل هذا الفصل على عناصرقائمة وكش  الدخل مىن مصىروفات وإيىرادات 

،  الجىرد ب إعىداد وعىرض كشى  الىدخل ،بشىكل أكثىر تفصىيال وكىذلك أسىالي

 الحسىابات ، أنىواع . والخصىوم المىالي مىن األصىول المركىز قائمىة عناصىر

كالنقديىة وبضىاعة رخىر ( المتداولىة)الجرديىة للموجىودات التشىغيلية  التسىويات

كالىدائنون ، حقىوق ( المطلوبىات المتداولىة)وكذلك الخصوم . المدة والمدينون 

 تسىجيل وتثبيى  إجىراءات . يرة والطويلىة األجىلالملكيىة ، القىروض القصى

 معالجة ، الثابتة األصول والموجودات جرد . اإلقفال وقيود التسويات القيدية

 السجالت والدفاتر. الجردية  التسويات بعد المالية   القوائم إعداد .اإلندثارات 

 ...الداخلية  المحاسبية األساسية والفرعية ، إجراءات التدقيق والرقابة

 

 

 

   36101 

 

 

 

 1مبادىء اإلقتصاد  

 (إقتصاد جزئي)   

 ، يتعىرف( إقتصىاد كلىي) 0مبادىء اإلقتصىاد  30009فصل تكميلي للفصل 

الطالب من خالله على مبادىء علىم اإلقتصىاد بشىكل عىام ، مىع التركيىز علىى 

ويتناول قوانين . اإلقتصاد الجزئي وعالقته بالعلوم وفروع اإلقتصاد األخرى 

 ومحنيىات المنفعىة سىلوك المسىتهلك ، نظريىة والطلىب ، العىرض نحنيىاتوم

اإلنتىاو والتكىالي  مىع بعى  األشىكال والمعىادالت  السىواء ، نظريىات ودوال

دراسىىة منحنيىىات العىىرض  ، التحليىىل والنمىىاذو اإلقتصىىادية المسىىتخدمة فىىي

ديىد والطلىب لعناصىراإلنتاو ، المنفعىة الحديىة ، تحليىل التعىادل ، التىوازن وتح

واالحتكارفي  ل اإلقتصاد  المنافسة األسعار ، التحليل اإلقتصادي لألسواق ؛

 ...الحر وإقتصاد السوق 

 

 

 

 

  36101 

 

 

 

 

 1مبادىء اإلحصاء  

مبىادىء علىم  تعري  على الطالب من خالل هذا المساق األساسي ، يتعرف

 تالبيانىا جمىع ، العينىات األخىرى ، تحديىد بىالعلوم وعالقتىه اإلحصىاء

 وعرضىها النتىائج وإسىتخراو معهىا والتعامىل تكراريىة بجىداول وتلخيصها

إستخدام مقىايي  النزعىة المركزيىة والمقىايي  االحصىائية  .ب شكال مختلفة 

االنحرافىىات ،  االرتبىىاط ، معامىىل الوصىىفية كالمتوسىىطات ، التشىىت  ،

 نظريىة فىي األساسىية والقىوانين التعىاري  كىذلك وتشىمل .وااللتىواء 

 إتخىاذ عمليىة فىي وإسىتخدامها توليىد البيانىات وتطبيقاتهىا ، مىاالتاإلحت

 بعى  الىى باإلضىافة المخىاطرة وعىدم الت كىد ،  ىروف فىي القىرارات

 بواسىون وتوزيىع الحىدين ذي توزيىع مثىل ، اإلحصىائية  الهامىة التوزيعات

 ... وتطبيقاتها  الطبيعي والتوزيع

 

 

   36110 

 

 

 2لغة إنكليزية     

 (سالتمرا)     

، ( نصىىىوص ومصىىىطلحات) 0لغىىىة إنكليزيىىىة  30000فصىىىل تكميلىىىي للفصىىىل 

يتعرف الطالب من خالل هذا المسىاق علىى إسىلوب المخاطبىات ويتىدرب علىى 

كيفية صياغة الرسائل وكتابة المذكرات وإعداد تقارير العمل باللغة اإلنكليزيىة 

ضىافة الىى وذلك من خالل إستخدام لغىة التخاطىب الرسىمية فىي المراسىالت ، إ

التعىىرف علىىى الكثيىىر مىىن المصىىطلحات والنصىىوص اإلداريىىة ، اإلقتصىىادية ، 

 …    المالية ، المحاسبية المستخدمة والمتداولة عالميا 



 

 

 

  36111 

 

 

 

 رياضيات مالية    

 2وأساليب كمية   

 

، يتنىىاول  0رياضىىيات عامىىة وأسىىاليب كميىىة  30004مسىىاق تكميلىىي للفصىىل 

ل دراسة األساليب والمعىادالت الرياضىية المسىتخدمة فىي الطالب في هذا الفص

الفائدة البسيطة والفائدة المركبىة المترتبىة علىى القىروض والودائىع ، : إحتساب 

القيمىىة الحاليىىة والزمنيىىة للنقىىد ، تقيىىيم اإلسىىتثمارات الماليىىة القصىىيرة والطويلىىة 

الت األجىىىل ، إحتسىىىاب اإلسىىىتحقاقات وخصىىىم األوراق التجاريىىىة فىىىي التعىىىام

والتبادالت التجارية ، إضافة الى بع  التطبيقات للنمىاذو الكميىة والمعىادالت 

الرياضية المسىتخدمة فىي حىل المشىاكل اإلداريىة واإلقتصىادية بمىا يفيىد ويخىدم 

إحتسىىاب الخىىزين ، نظريىىة المباريىىات ، شىىجرة : عمليىىة إتخىىاذ القىىرارات مثىىل 

 …  القرارات اإلدارية ، السالسل الزمنية 

 

 

 

  36112 

 

 

 

 2حاسبات       

 (برمجة ونظم)    

، يتعىرف الطالىب فىي هىذا  0مبادىء الحاسبات  30000مساق تكميلي للفصل 

الفصل على عالقىة علىم الحاسىبات الوثيقىة بىالعلوم األخىرى ، وخصوصىا فيمىا 

يتعلىىق بعلىىوم اإلدارة والمحاسىىبة واإلقتصىىاد ، سىىيما بعىىد أن بىىدأ التحىىول مىىن 

: ومىىن أهىىم المىىواد التىىي يىىتم التركيىىز عليهىىا هنىىا هىىي . رقميىىة التقليديىىة الىىى ال

إستخدامات بع  برامج الحاسوب األساسية المسىتخدمة فىي البحىوث النظريىة 

والتطبيقية ، إضافة الى بع  التطبيقات العملية في حقىل اإلختصىاص وكيفيىة 

إدخىىال البيانىىات ومعالجىىة المعلومىىات وتخزينهىىا وإسىىترجاعها ، باإلضىىافة الىىى 

تمكىىين الطالىىب مىىن الىىدخول الىىى الشىىبكات والمواقىىع والبحىىث  فيهىىا وإستقصىىاء 

 …      وتلقي المعلومات والبيانات منها 

 

 

 

 

 : للمزيد من المعلومات
 

   economdean1@averroesuniversity.org  : يمكن اإلتصال بمكتب العمادة على البريد األلكتروني

 

  

 

   info@averroesuniversity.org:     أو اإلتصال بمكتب التسجيل في الجامعة على البريد األلكتروني 
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- : اإلقتصادشهادة الماجستير في مقررات الفصول الدراسية ل

 
 :األول  الفصل الدراسي

المتطلبات  عددالوحدات أسـم المـــــــــادة الكود/ الرمز   

 إجتياز إختبار                 E          2/  سياسات ونظم إقتصادية  30000   

 إجتياز إختبار                 2        اإلقتصاد الكلي 38009   

 إجتياز إختبار                 2        اإلقتصاد الجزئي 38003   

 إجتياز إختبار                 9         أساليب التخطيط والرقابة المعاصرة 30004   

 إجتياز إختبار                 9        األساليب الكمية واإلحصائية 38000   

 تقديم تقاريروأوراق عمل        9        0/ سمنار  38000   

 

  

 :ني الفصل الدراسي الثا

  المتطلبات عددالوحدات أسـم المـــــــــادة الكود/ الرمز 

 إجتياز إختبار                 E         2 / التنمية اإلقتصادية  38000   

 إجتياز إختبار                 2        اإلقتصاد الدولي والمالية العامة 38008   

 إجتياز إختبار                 2        عاتإدارة اإلستثمار وتقييم المشرو 38002   

 إجتياز إختبار                 9        بحوث العمليات 38000   

 إجتياز إختبار                 9        مناهج البحوث العلمية 38000   

 تقديم تقاريروأوراق عمل        9        9/ سمنار 38009   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- : شهادة الدكتوراه في اإلقتصادفصول الدراسية لمقررات ال
 

 :األول  الدراسي الفصل

 المتطلبات عددالوحدات أسـم المـــــــــادة الكود/ الرمز 

 إجتياز إختبار                E        3/  التخطيط والتنبؤ اإلقتصادي  30000   

 إجتياز إختبار                3        اإلحصاء اإلقتصادي 30009   

 إجتياز إختبار                2        إقتصاديات اإلدارة 30003   

 إجتياز إختبار                2        أساليب كمية في البحوث اإلقتصادية  30004   

 تقديم تقاريروأوراق عمل        2        مناهج البحوث العلمية واإلقتصادية 30000   

 

 :الثاني  اسيالدر الفصل

 المتطلبات عددالوحدات أسـم المـــــــــادة الكود/ الرمز 

 إجتياز إختبار                E         3/  سياسات ونظم إقتصادية  30000   

 إجتياز إختبار                3        القياسيالمالي اإلقتصاد  30000   

 إجتياز إختبار                E        2/  النقود والبنوك  30008   

 إجتياز إختبار                2        اإلقتصاد الصناعي  30002   

 تقديم تقاريروأوراق عمل        2        0/ سمنار  30000   

 

 :الثالث  الدراسي الفصل

 المتطلبات عددالوحدات أسـم المـــــــــادة الكود/ الرمز 

 إجتياز إختبار                E        3/  لية المالية الدو 30000   

 إجتياز إختبار                3        إدارة اإلستثمار وتقييم المشروعات  30009   

 إجتياز إختبار                2        نظرية المباريات اإلقتصادية وتطبيقاتها 30003   

 إجتياز إختبار                2        إقتصاديات العولمة 30004   

 تقديم تقاريروأوراق عمل        2        9/ سمنار  30000   

 

  

 

 
 


