
 

DEPARTMENT OF ECONOMICS 



 عن البرنامج نبذة  

استقطاب العديد من الطالب المتميزين على الصعيد المحلي   2010برنامجنا الرئيسي منذ انطالقه في خريف  استطاع

فريدة  الميزة ال تكمنللطالب.  المسارات نقدم مجموعة متنوعة من  ونحنوالدولي، ونأمل في أن نستمر في هذا االتجاه 

،  الدكتوراهالب التي يحصل عليها طنفس الموارد  علىلبرنامجنا الرئيسي في أننا نتيح لطالب الماجستير الحصول 

على الحصول على نفس أيًضا  لديهم القدرة  كما أن  طالب الدكتوراه  على المقررات الخاصة بيحصل طالب الماجستير  و

 الكلية لطالب الدكتوراه. هذه   هاالتوصيات التي تقدم

والمؤسسات البحثية والمؤسسات  أكاديمية  مجاالت يقوم البرنامج ذات التوجه البحثي بإعداد الطالب لشغل الوظائف في 

الحكومية والدولية وفي القطاع الخاص. وسيتم إعداد الخريجين من هذا البرنامج بشكل جيد لمواصلة دراساتهم ببرامج  

تير إدارة األعمال في العالم،  برامج ماجسأفضل المالية فضالً عن والشؤون  تخصص االقتصادالدكتوراه المتطورة في 

وبالنسبة للطالب اللذين تمكنوا من إكمال البرنامج بنجاح فإنه من المقرر أن ينظر في مواصلتهم لبرنامج الدكتوراه دون 

هؤالء الطالب اللذين جميع للسنوات التالية في البرنامج. وتم قبول وسينظر في التمويل  إضافيةمقررات الحصول على 

تمكنوا في الماضي من استيفاء المتطلبات وتطبيقها على برنامج الدكتوراه. وقد تم قبول العديد من طالبنا لبرامج الدكتوراه  

والية أوهايو وجامعة ويسكونسن   بما في ذلك جامعة بوسطن وجامعة الماجستير  برنامج    علىالدقيق  ريب  المتميزة بعد التد

 ماديسون وجامعة الميرالند وجامعة كاليفورنيا )ريفرسايد( بين اآلخرين.

 
 طلب التقديم 

غير ضروري   تخصص االقتصاديحظى طالب الماجستير بجامعتنا بخلفية متنوعة. يعد تخصص البكالوريوس في  

تخصص  )على الرغم من ضرورة إعدادهم للعمل الجاد للحاق بسرعة إذا لم تحصل على أي شيء أو القليل في 

بالمستوى الجامعي(. يجب حصول المتقدمين على درجة البكالوريوس بحد أدنى لمتوسط المعدل التراكمي    االقتصاد

ويجب تقديم ثالثة   أو ما يعادله  (GRE)  ييم الخريجين( ويجب خضوعهم الختبار تقنقاط  4.0  من إجمالي)نقاط    3.0

من   ينالمتخرجين . كما يجب على المتقدم ين األكاديميين أو أصحاب العمللمدربين أو المستشارا تزكية من كتب

يلزم تقديم  كما (. TOEFLاللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية ) متحانال  واقدمتي انغير ناطقة باللغة اإلنجليزية جامعة 

والتكامل متعدد التفاضل حساب  في تدريبيةعلى دورات حاصل المتقدم  يكونخلفية رياضية قوية. يجب أن 

  المتغيرات والجبر الخطي واالحتمال. وتعد الدورات التدريبية األكثر تقدًما ذات قيمة عالية.

 التقديم عبر االنترنت 

https://grad.stonybrook.edu/admissions/index.php 

 
 معلومات التواصل 

 ليو : تينج الماجستيردرجة مدير برنامج 

 ماريان كالفاكا  منسق الدراسات العليا: 

 raduate_economics@stonybtook.edugالبريد اإللكتروني: 
 7537-632 (631)الهاتف: 
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 نبذة عن المنهج
 

 . تخصص االقتصادوالمسار المتقدم في    تخصص االقتصادالمسار األساسي في    يقدم برنامجنا للطالب مسارين مختلفين:

  األلعاب في مجموعة متنوعة من المجاالت مثل المؤسسة الصناعية ونظرية  مقررات دراسيةيمكن للطالب اختيار 

واقتصاديات العمل وعلم السكان اإلحصائي وعلم االقتصاد الصحي واالقتصاد الكلي الديناميكي والسياسة العامة والطرق  

خير من الدراسة. يمكنكم  في الفصل الدراسي األ –  اآلداب مشروع ماجستير    -الحسابية. يتعين على جميع الطالب كتابة 

  االطالع على مزيد من المعلومات عن المنهج في الرابط أدناه: 

https://www.stonybrook.edu/commcms/economics/graduate/ma.html 

 فصول دراسية. 3في   مقرر دراسي 11الطالب إلكمال عدد   االقتصادتخصص المسار األساسي ل. يتطلب 1

 فصول دراسية. 4في   مقرر دراسي 14الطالب إلكمال عدد   تخصص االقتصادالمسار المتقدم ل. يتطلب 2    

هنا  يعتبر المسار المتقدم جذابًا للطالب اللذين يعربون عن رغبتهم في مواصلة دراستهم للحصول على درجة الدكتوراه )

تدريبهم اإلضافي. يقدم الفصل الدراسي اإلضافي بشكل   يقيمأو في أي مكان آخر( ولهؤالء اللذين يبحثون عن عمل 

تخصًصا في مجال على مستوى عاٍل جًدا وفرصة   تخصص االقتصاداللذين يختارون المسار المتطور في  خاص للطالب  

لطالب اللذين  باألخص لأكثر قابلية للتسويق    هذا المؤهليجعل    مما  المجاالت، خبراء المعروفين في هذه  للعمل مع بعض ال

 . اآلداب يسعون لالنخراط بسوق العمل بعد إتمام درجة الماجستير في 

تخصص  في  اآلدابثمة ميزة أخرى للبرنامج  هو أنه يمكن للطالب التخرج بالحصول على درجة الماجستير في 

  المقررات الدراسية نات والعلوم الحاسوبية أو في الموارد المالية بالحصول على اثنين من في البياإما وشهادة  االقتصاد

 اإلضافية. يمكنكم االطالع على مزيد من المعلومات عن هذه الشهادات أدناه.

 تخصص االقتصادالحصول على شهادة متقدمة التسجيل في المسار المتقدم في  في    الراغبينيجب على الطالب    :األهلية

 . نقاط( 4نقاط )من إجمالي  3فصول دراسية( والحفاظ على متوسط المعدل التراكمي بما يزيد عن  4)

فصول  4) مع شهادة متقدمة في البيانات والعلوم الحاسوبية تخصص االقتصاددرجة ماجستير اآلداب المتقدمة في 

التطبيقية   الرياضياتاإلحصاء ودراسية(: يمنحها معهد العلوم الحاسوبية المتقدمة بجامعة ستوني بروك بالتعاون مع قسم  

يمكنكم االطالع على مزيد من المعلومات عن معهد العلوم الحاسوبية المتقدمة   ب.ووإدارة علوم الحاس

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات  /https://www.iacs.stonybrook.edu . في الموقع اإللكتروني 

  الرابط التالي:  من خاللعن الشهادات في البيانات والعلوم الحاسوبية 

.ook.edu/opportunities/certificates/cdcshttps://iacs.stonybr 

فصول دراسية(: تمنحها كلية   4مع الشهادة المتقدمة في الموارد المالية ) تخصص االقتصادر اآلداب المتقدم في يماجست

يمكنكم   األعمال في جامعة ستوني بروك. يمكنكم االطالع على مزيد من المعلومات عن كلية األعمال في الرابط أدناه

 االطالع على مزيد من المعلومات عن الشهادة في الموارد المالية في الرابط أدناه:

-program/agc-https://www.stonybrook.edu/commcms/business/academics/_graduate

finance.php 
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 تخصص االقتصاد منهج درجة ماجستير اآلداب في 
 

 العام األولالدراسي فصل الربيع     العام األول  الدراسي فصل الخريف

ECO 590  :(3) تخصص االقتصاداختياري في   (3) تخصص االقتصاداألسس الرياضية ل  

ECO 500 : (3) تخصص االقتصاداختياري في    (3) الجزء األولعلم االقتصاد الجزئي 

ECO 510 :( 3علم االقتصاد الكلي )     (3) تخصص االقتصاداختياري في 

ECO 520  :(3) تخصص االقتصاداختياري في   (3) ةالرياضي االحتماالت واإلحصائيات 

     فصل الخريف الدراسي في العام الثاني 

      (3) تخصص االقتصاداختياري في 

    (3) تخصص االقتصاداختياري في 

ECO 597  : ( 3) اآلدابمشروع ماجستير      

 

 تخصص االقتصاد منهج ماجستير اآلداب المتقدم في 
 

 فصل الربيع الدراسي العام األول    فصل الخريف الدراسي العام األول 

ECO 590  :(3) تخصص االقتصاداختياري في   (3) تخصص االقتصاداألسس الرياضية ل  

ECO 500 :(3) االقتصادتخصص اختياري في    (3األول ) الجزء علم االقتصاد الجزئي  

ECO 510 : (3) تخصص االقتصاداختياري في    (3) الجزء األول علم االقتصاد الكلي  

ECO 520  :( 3االحتماالت واإلحصاء الرياضي)    (3) تخصص االقتصاداختياري في  

 

 فصل الربيع الدراسي العام الثاني    ل الخريف الدراسي العام الثاني فص

  (3) تخصص االقتصاداختياري في     (3) االقتصادتخصص اختياري في 

 (3) تخصص االقتصاداختياري في     (3)تخصص االقتصاداختياري في 

( 3) اآلدابمشروع ماجستير   :ECO 597    (3) تخصص االقتصاداختياري في 

  

 

 

 

 



 

 

 االقتصاد مع الحصول على تخصص منهج ماجستير اآلداب المتقدم في 
 متقدمة في البيانات والعلوم الحاسوبية شهادة 

 

 فصل الربيع الدراسي العام األول    فصل الخريف الدراسي العام األول 

ECO 590  :(3االقتصاد )تخصص في  األسس الرياضية                 AMS 561:  (3)البيانات الحاسوبية علم 

ECO 500 : (3* )تخصص االقتصاداختياري في    (3األول )الجزء علم االقتصاد الجزئي 

ECO 510 : (3األول )الجزء  علم االقتصاد الكلي   ECO 521  :( 3االقتصاد القياسي ) 

ECO 520  :( 3االحتماالت واإلحصاء الرياضي)   ECO 531:  (      3) أساليب الحسابمقدمة في 

 

 الثانيفصل الربيع الدراسي العام     فصل الخريف الدراسي العام الثاني 

ECO 522  :( 3االقتصاد القياسي التطبيقي )    ( 3**) تخصص االقتصاداختياري في 

ECO 597  :( 3مشروع ماجستير اآلداب )    (3) تخصص االقتصاداختياري في 

دورة معتمدة في إحصاء الرياضيات التطبيقية  (  3دورة معتمدة في إحصاء الرياضيات التطبيقية أو علوم الكمبيوتر ** )

 ( 3وم الكمبيوتر ** )أوعل

JRN 501 :( 1تلخيص رسالتك )    JRN 503 :( 1لعلماء )ل  االرتجال 

 

المقرر دراستها  ( باعتبارها المادة االختيارية الجزء الثانياالقتصاد الكلي ) ECO 511* ينصح الطالب باختيار المادة رقم 

 في فصل الربيع الدراسي من العام األول. 

الطرق الديناميكية وباختيار المادة رقم الحسابي&  تخصص االقتصاد  : ECO 612** ينصح الطالب باختيار المادة رقم 

ECO 613 في فصل الربيع من العام الثاني.  مقرر دراستها اختيارية  كمادة: االقتصاد الكلي الحسابي 

ب من  ومن علوم الحاس  ةمقررمادة واحدة  ات التطبيقية ومن إحصائيات الرياضي  ة مقررمادة واحدة  يجب على الطالب دراسة  

 .المقررات الدراسية  فهرس

 تخضع أي تغييرات في المقررات الدراسية لموافقة مدير برنامج الماجستير.   ❖

 

 

 

 

 

 

 

https://iacs.stonybrook.edu/commcms/iacs/_docs/CDCSE%20Course%20catalog%205.docx


 تخصص االقتصاد منهج نموذجي لماجستير اآلداب المتقدم في 
 مع الحصول على شهادة متقدمة في الموارد المالية  

 

 العام األولالدراسي فصل الربيع     العام األول  سيالدرا فصل الخريف

ECO 590  :(3) تخصص االقتصاداختياري في   (3) تخصص االقتصاداألسس الرياضية ل  

ECO 500  :(3* )تخصص االقتصاداختياري في    (3الجزء األول )  -االقتصاد الجزئي  

ECO 510  :(3) تخصص االقتصاداختياري في    (3الجزء األول )  -االقتصاد الكلي  

ECO 520  :( 3االحتماالت واإلحصاء الرياضي)    ( 3*) تخصص االقتصاداختياري في  

 

 فصل الربيع الدراسي العام الثاني    فصل الخريف الدراسي العام الثاني 

     :ECO 597  ( 3) اآلداب مشروع ماجستير 

 (3) تخصص االقتصاداختياري في           (     3)االقتصاد تخصص اختياري في 

MBA502  :( 3الموارد المالية)      ( 3الموارد المالية )اختياري في 

MBA 504  :( 3المحاسبة المالية )        ( 3اختياري في الموارد المالية ) 

 

 مواد اختيارية من بين اآلتي: 4الثاني اختيار من العام يجب على الطالب في فصل الربيع الدراسي 

• FIN 525 إدارة محافظ األوراق المالية 

• FIN 536 دارة الماليةاإل  

• FIN 539  تحليل االستثمارات 

• FIN 545 أسواق رأس المال 

• FIN 552  عمليات الدمج واالستحواذ 

• FIN 576  التمويل العقاري 

 

االقتصاد الكلي    ECO 511االقتصاد الجزئي الجزء الثاني والمادة رقم    ECO 501* ينصح الطالب باختيار المادة رقم  

: مقدمة في الطرق الحسابية بفصل ECO 531والمادة رقم االقتصاد القياسي :  ECO 521الجزء الثاني والمادة رقم

 الربيع الدراسي من العام األول. 

 رنامج ماجستير اآلداب. بتخضع أي تغييرات في المقررات الدراسية لموافقة المدير بالمسؤول عن   ❖

  



 

 

 نبذة عن القسم 
يعتبر قسم االقتصاد هو أحد األقسام النشطة بشكٍل كبير والموجهة نحو البحث والتي تؤكد بدورها على التميز في مجاالت  

 تخصص االقتصادونظرية االقتصاد الجزئي ونظرية االقتصاد الكلي و األلعاباألساسية: نظرية  تخصص االقتصاد

الذي يهدف إلى إعداد الطالب لشغل وظائف   اآلدابنامج ماجستير الجزئي واالقتصاد القياسي التطبيقي. وبعيًدا عن بر

  15ثر من  ف إلى استقطاب الطالب حاليًا من أكناجحة في الصناعة والحكومة؛ تقدم اإلدارة برنامج دكتوراه متميز ويهد

االطالع على  يمكنكم    جنسية وحصولهم على وظائف في المؤسسات األكاديمية والحكومية العليا وكذلك القطاع الخاص.

 مزيد من المعلومات عن القسم في الموقع اإللكتروني 
https://www.stonybrook.edu/commcms/economics/people/faculty.php 

مؤتمر   87في تنظيم عدد  القسم أيًضا  نجح  و  االقتصادتخصص  في    األلعابيستضيف القسم المركز المختص في نظرية  

من الحائزين على جائزة نوبل   اشخصً   عالم. تمكن أحد عشر  2750استضاف أكثر من  دولي وورشة عمل في الصيف و

من حضور المؤتمرات وكان حوالي خمسة منهم أعضاء أو أعضاء تابعين للمركز. شملت موضوعات ورش العمل  

المالية والمؤسسة الصناعية واالبتكار وبراءات    والمواردالسابقة: المزادات وعلم األحياء التطوري واالقتصاد التجريبي  

واالقتصاد الكلي وتصميم اآلليات واالقتصاد  تخصص االقتصادوالتطوير والقانون و االختراع والتجارة الدولية

  في هذا الرابط: األلعابالمعني بنظرية لى مزيد من المعلومات عن المركز السياسي. يمكنكم االطالع ع

.http://www.gtcenter.org/ 

 بأسعار معقولة رسوم دراسية 
وتحتل المرتبة األولى بأسعار    معقولة علًما بأنها من الجامعات المميزة في الواليات المتحدةرسوم جامعة ستوني تعتبر 

بنسبة القومي للجامعات الحكومية و  % أقل من المتوسط15الرسوم الدراسية بجامعة ستوني بروك بحوالي  تقدر  معقولة.  

 لمؤسسات الربحية. ها االتي تحقق الرسوممن % أقل 50

 *:2019خريف الدراسية ل رسومالمعدالت 

 دوالر أمريكي 6,779 المقيمون بوالية نيويورك:

 دوالر أمريكي 12,674 غير المقيمين:

 تخضع الرسوم للتغيير دون إشعار.   لكل فصل دراسي تطبق رسوم إضافية، و المعدالت تبًعا

 .لمعرفة جميع األسعار الحالية stonybrook.edu/bursarيرجى زيارة موقع جامعة ستوني بروك      
 

            

 مناسب موقع          
وتستغرق الرحلة  مدينة نيويورك ميل عن شرق 65وهي تبعد تقريبًا  وني بروك في لونغ آيلند، نيويورك،تقع جامعة ست

 واحدة بالسيارة أو ساعتين بالقطار. إلى مدينة نيويورك حوالي ساعة 

https://www.stonybrook.edu/commcms/economics/people/faculty.php
http://www.gtcenter.org/
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مؤسسة بحثية في  62مما يجعلنا من بين أفضل جامعة ستوني بروك عضًوا في رابطة الجامعات األمريكية المرموقة،  تعد

في   حكوميةجامعة  50جامعة ستوني بروك ضمن أفضل يو إس نيوز أند وورلد ريبورت صنفت مؤسسة  شمال أمريكا.

، كما  الحكوميةالكليات والجامعات من بين  ذات قيمةجامعة  35قائمة أفضل  ضمنجامعتنا  كيبلينجرمجلة درج تالبالد، وس

في البالد مع   ذات قيمةحكومية جامعة ستوني بروك على أنها خامس أكبر كلية وجامعة  كونسيومر دايجستصنفت مجلة 

 الحضور.  وتكاليفاألخذ في االعتبار براعتنا األكاديمية 
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