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�لية الدراسات العليا �� إدارة األعمال -األعمال  ماجست�� �� إدارة   

 نظرة عامة

 

 وحدة)  ٣٠املقررات األساسية (

 ا�حاسبة للمدير�ن  •

 اقتصاديات األعمال  •

 إدارة التكنولوجيا واملعلومات  •

 إدارة التسو�ق  •

 إدارة األفراد واملنظمات  •

 تحليل القرار  •

 إدارة العمليات  •

 االس��اتيجية املالية  •

 اس��اتيجية وسياسة الشركة  •

 أخالقيات العمل والتحكيم  •

 

 وحدة)  ١٢املقررات االختيار�ة (

 يمكن للطالب اختيار مجال تخصص واحد أو اختيار أر�عة من أي تخصص 

 :مجاالت التخصص

 إدارة األعمال الدولية (يجب ع�� الطالب حضور برنامج التبادل �� ا�خارج)  -

 إدارة األعمال الدولية  •

 إدارة سلسلة التور�د العاملية  •

 ر�ادة األعمال �� األعمال العاملية •

 التسو�ق الدو��  •

 

 إدارة علوم ا�خدمة والهندسة  -

 ذ�اء األعمال من أجل التم�� �� ا�خدمة  •

 إدارة ا�جودة واإلنتاجية  •

 إدارة ا�خدمات اللوجستية والتوزيع •

 .القيادة من أجل التحول  •
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 تنمية مستدامة  -

 الطبيعية واإلدارة البيئية املوارد   •

 مؤسسة اجتماعية  •

 تقييم األداء واألعمال ا�خضراء  •

 مفهوم االستدامة وقضاياها •

 

 القياده والرقابة  -

 دارة مشروع إ •

 مقياس االداء  •

 قانون املنافسة  •

 أساسيات التدقيق الداخ��  •

 ممارسات التدقيق الداخ��  •

 ). وحدات ٦( مشروع بح�ي ومناقشھ البحث 

 :أي مما ي��

 دراسة ا�حالة واالستشارات  •

 الدراسة واالستشارات الكمية  •

 .وحدة ٤٨وحدات التخرج: 

 

 متطلبات القبول املتطلبات األ�اديمية/

 

 يجب أن يمتلك املتقدمون ما ي��:

 :أو مؤهل معادل USM درجة الب�الور�وس من جامعة مع��ف ��ا من قبل مجلس الشيوخ ��

 أو ما �عادلها، وخ��ة عمل ملدة عام ع�� األقل أو  )٤٫٠٠/  ٢٫٧٥( ال يقل عن   CGPA   معدل تراك�ي •

 . أو ما �عادلھ (بدون خ��ة عملية) )٤٫٠٠/  ٣٫٥٠(ال يقل عن  CGPA معدل تراك�ي  •

 . اجتياز املقابلة ملر�ح�ن لم �ستوفوا املعاي�� أعاله •

  

 

 

 

 

 

 

 



 متطلبات اللغة 

 

 الدولي�ن فقط) ا�حصول ع�� :   الطالبمقدمي الطلب من (ينطبق ع�� 

(اختبار اللغة اإلنجل��ية �لغة   -)  TOFELكدرجة أد�ى �� امتحان التوفل ع�� اإلن��نت (   ٣٥ا�حصول ع��:   •

 أجنبية)؛ أو 

 أو)؛ (النظام الدو�� الختبار اللغة اإلنجل��ية –) IELTSكدرجة أد�ى �� امتحان ( ٥ •

 (اختبار �ام��يدج للغة اإلنجل��ية املتقدمة)؛أو  -)CAEكدرجة أد�ى �� (١٥٤ •

 (اختبار �ام��دج لكفاءة اللغة اإلنجل��ية املتقدمة)؛أو  –) CPEكدرجة أد�ى �� ( ١٥٤ •

 (اختبار ب��سون للغة اإلنجل��ية)؛أو  - )PTEكدرجة أد�ى �� ( ٣٦ •

 (اختبار اللغة اإلنجل��ية ل�جامعات املال��ية). -)MUETكدرجة أد�ى �� ( ٢ •

 

 �� األحوال اآلتية:  أو يمكن اإلعفاء عن �ل الشروط املسبقة  

   إذا �انت اللغة اإلنجل��ية �� اللغة األم للمر�ح أو اللغة الوطنية؛ أو •

 . تخرج املر�ح من مؤسسة للتعليم العا�� ت�ون ف��ا وسيلة التدريس �� اإلنجل��ية •

 

 املدة الدراسية 

 

 فصول دراسية) ١٠دراسية إ�� فصول  ٤سنوات ( ٥من سنت�ن إ��  •

 

 الفصول الراسّية 

 

 ف��اير وسبتم��  •

 

 الرسوم الدراسية 

 

 (MYR)  ر�نجيت العملة -ن �املال��ي من الطالب  مقدمي الطلب 

 

 ٣٤٠٫٠٠رسوم الت�جيل:  •

 ٢٣،٧٦٠٫٠٠وحدة =  ٤٨ X ٤٩٥٫٠٠الرسوم الدراسية:  •

 ٢٠٠٫٠٠رسوم التخرج:  •

 

 



 

 

 (USD) ة دوالر  العمل  -ن�الدولي الطالب مقدمي الطلب من  

 

 

 ٢٢٧٫٥٠رسوم الت�جيل:  •

 ١٠٠٠٫٠٠الضمان ال�خ��ي:  •

 ٩،٦٠٠٫٠٠حدة = و  ٤٨    X ٢٠٠٫٠٠الرسوم الدراسية:  •

 ٥٠٫٠٠رسوم التخرج:  •

 

 

 ** أسعار الرسوم قابلة للتغي�� 

 
 


