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ماجستير إدارة األعمال
)باملقررات الدراسية واملرشوع البحثي(

رشوط القبول يف الربنامج

املوحدة  الالئحة  عليها  تنص  مل  التي  و  بالقسم  الخاصة  ال��رشوط   (

للدراسات العليا و قواعدها التنفيذية بالجامعة(: 

جميع . 1 يف  البكالوريوس  درجة  عىل  الحاصلني  الطالب  القسم  يقبل 
التخصصات بتقدير جيد جداً عىل األقل.

اجتياز اختبار القدرات للجامعيني.. 2

خربة وظيفية ملدة 3 سنوات عىل األقل.. 3

متطلبات الحصول عىل درجة املاجستري يف إدارة 

االعامل:

 للحصول عىل درجة املاجستري يف إدارة األعامل يجب أن يكمل الطالب ما ال 
يقل عن )42(وحدة دراسية معتمدة ، وتكون موزعة عىل النحو اآليت:

)30( وحدة معتمدة للمقررات اإلجبارية.•
)9( وحدة معتمدة للمقررات االختيارية.•
 )3( وحدات معتمدة للمرشوع البحثي.•

وفيام ييل تفصيل املواد:

كلية االقتصاد واالدارة

أ- املقررات الدراسية اإلجبارية)30( وحدة معتمدة:

الوحدات رمز ورقم املقرر

 الدراسية
اسم املقرر

ENGLISH عريب

BUS 600 3أدر 600
مناهج البحث والتحليل 

الكمي
3 القيادة والسلوك التنظيمي BUS 601 أدر 601
3 إدارة العمليات اإلسرتاتيجية  BUS 602 أدر 602

BUS 607 3أدر 607
ة اإلسرتاتيجية 

املتقدمة
اإلدار

3 الريادة يف مجال األعامل  BUS 608 أدر 608
3 املحاسبة اإلدارية والتكاليف ACCT 610 حسب 610
3 التسويق اإلسرتاتيجي MRKT 606 سوق 606
3 االقتصاد اإلداري ECON 675 قصد 675
3 متويل الرشكات FIN 603 مال 603
3 نظم املعلومات اإلدارية MIS 605 منا 605
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ب- املقررات الدراسية االختيارية )9( وحدات معتمدة:

يختار الطالب بتوجيه من املرشف وموافقة رئيس القسم ما مجموعه )9( 
وحدات معتمدة من املقررات االختيارية التالية :

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوحدات
الدراسية ENGLISHعريب

3إدارة الجودةBUS 621أدر 621
3إدارة املشاريعBUS 622أدر 622
3إدارة سلسلة التوريدBUS 623أدر 623
3إدارة األعامل الدوليةBUS 630أدر 630
3أخالقيات األعاملBUS 631أدر 631
3مهارات التفاوضBUS 632أدر 632
3إدارة االختالفات الثقافيةBUS 633أدر 633

HRM 641برش 641
تخطيط وتنمية املوارد 

البرشية
3

HRM 642برش 642
إدارة املوارد البرشية 

اإلسرتاتيجية
3

3تسويق الخدماتMRKT 661سوق 661
3إدارة قنوات التوزيعMRKT 662سوق 662
3التسويق الدويلMRKT 663سوق 663
3التحليل االستثامريFIN 631مال 631
3املؤسسات املالية اإلسالميةFIN 632مال 632
3التمويل الدويلFIN 633مال 633

العليـــــا بــرامــج الــدراســات دليــل

الوحداترمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الدراسية ENGLISHعريب

3 التجارة االلكرتونية MIS 651 منا 651
3 نظم إدارة قواعد البيانات MIS 652 منا 652
3 نظم إدارة املعرفة MIS 653 منا 653

ج –املرشوع البحثي)3( وحدات معتمدة:

الوحداترمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الدراسية ENGLISHعريب

3 املرشوع البحثي BUS 698 أدر 698




