
 إدارة األعمالماجستير في 

  

 هدف البرنامج:
 :إلى إدارة األعمال يهدف برنامج ماجستير

إعداد المهنيين العاملين الناجحين لكبار األدوار القيادية والوظائف الجديدة، وفرص  -
 إنشاء المشاريع

تطوير فهم عميق للقيم الشخصية، والسعي لتطبيق هذه القيم في خدمة غرض أكبر في  -
 إدارة األعمال الحديثة.سياق 

اكتساب المعارف المفاهيمية الصلبة والمصطلحات، ضمن تخصصات األعمال  -
 األساسية.

اكتساب رؤى تفاعلية وحقيقية لتفاعالت المجاالت العملية المختلفة في عالم االعمال  -
 اليوم.

تشغيل مجموعة متنوعة من األدوار، والتعاون بشكل فعّال في عالم سريع التغير،  -
 تشجيع اإلبداع واالبتكار.و

تنمية القدرة على تطبيق المعرفة في ظروف جديدة وغير مألوفة ومن خالل الفهم  -
 التصوري للتخصصات األكاديمية ذات الصلة.

القدرة على تحليل البيانات المالية وتفسيرها وتحديد قيمة مؤسسة ما باستخدام تقنيات  -
 مختلفة.

 
 فرص العمل المستقبلية:

 العمل المتاحة لخريجي هذا المجال عديدة وتتمثل في أدوار وظيفية متنوعة مثل:إن فرص 
 

 .موظف المالي أو مدير المالي 

 .محلل مالي 

 .مدير الموارد البشرية 

 .محلل إدارة 

 .مستشار اإلدارة 

 .مدير التسويق 

 .محلل أبحاث التسويق 

 .اختصاصي العالقات العامة 

 .مدير المنتج 
  

  شروط القبول:

 الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها. .1

يشترط للقبول في البرنامج حصول الطالب على تقدير جيد على األقل في درجة  .2

 البكالوريوس.

 تقديم رسالتي توصية )تزكيتين علميتين( من أساتذة سبق لهم تدريسه.  .3

 اجتياز المقابلة الشخصية بجدارة.  .4



 متطلبات إتمام البرنامج:

ساااعة لدراسااة المقررات خالل الفصاالين في  21ساااعة تتضاامن  33على الطالب اجتياز 
 لرسالة الماجستير خالل السنة الثانية. ساعات 12 و السنة األولى

 
 أسس الدراسة:

  تحدد مدة التساااجيل بسااانتين كحد أقصاااى، ويمكن للطالب تقديم طلب التمديد لسااانة واحدة في
 الحاالت الخاصة.

  سبة دوام الطالب عن الدوام إلزامي سنة األولى من مرحلة الماجستير، ويجب أال تقل ن في ال
من مجموع ساااااعات المقرر الفصاااالية، ويحرم الطالب من التقدم إلى االمتحان إذا لم  70%

 .يحقق فيه نسبة الدوام المطلوب، ويعد راسبا  

 ( من العالمة النهائية%60يعد الطالب ناجحا  في المقرر إذا حصل على ). 

  بالنساابة للمقرر الذي يتألف من جزأين يخصااص للقساام النظري الذي يمتحن الطالب فيه في
( أربعون درجة للجانب 40( سااااتون درجة، كما يخصااااص )60نهاية الفصاااال الدراسااااي )

العملي الذي ينجز أثناء الفصل، وهو عبارة عن مذاكرات قصيرة، وأبحاث علمية، وأنشطة 
 لى الطلبة.تدريبية، يقررها مدرس المادة ع

  درجة. 100تحسب عالمة المقرر النظري )الذي ال يضم أعمال سنة( من 

  درجة. 100تحسب عالمة المقرر العملي )الذي ال يضم قسما  نظريا ( من 

  يحق للطالب الراساااب في السااانة األولى إعادة دراساااة المقررات التي رساااب فيها ولمدة عام
 من مجلس الجامعة. واحد، وفي حال رسوبه يمنح فرصة استثنائية

  ،يحق للطالب الراسب االحتفاظ بدرجات العملي في أي مقرر من المقررات التي رسب فيها
وفي هذه الحال يعفى من الدوام، وله أن يعيد العملي لهذا المقرر بناء على طلب خطي يقدمه 

ط ويسق إلى عمادة الكلية خالل الشهر األول من الفصل الدراسي، ويطالب عند ذلك بالدوام،
 .حقه في الدرجة السابقة

  شراف سنة، تحت إ يبدأ الطالب بعد اجتياز المواد المقررة، بتحضير رسالة الماجستير لمدة 
أحد أعضااااااااء الكلية، يقر موضاااااااوعها مجلس الجامعة بناء  على اقترا  عميد الكلية، وعلى 

 ة.الطالب أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علني

  ال يجوز مناقشااة الرسااالة قبل مضااي اثني عشاار شااهرا  على األقل من تاريج موافقة مجلس
 الجامعة على اقترا  تسجيل الرسالة.

  تمنح الجامعة بناء على اقترا  أعضاء مجلسها درجة الماجستير في التخصص المشار إليه
صاال ديرات التي حوفق الخطة، ويتم حساااب التقدير النهائي للطالب على أساااس متوسااط التق

 عليها في المقررات التي درسها باإلضافة إلى التقدير الذي حصلت عليه الرسالة.

  يجوز للكلية أن توقف قيد الطالب للدراسة بدرجة الماجستير لمدة أقصاها عامين، وذلك بناء
على موافقة مجلس الجامعة، وبناء على طلب يتقدم به الطالب، وال تحتساااب مدة اإليقاف من 

 ة الدراسة المحددة.مد
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 السنة األولى

 الفصل الثاني الفصل األول
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منهجية البحث العملي في 
 إدارة األعمال

3   

 9 مجموع الساعات 12 مجموع الساعات
  

 السنة الثانية

 الفصل الثاني الفصل األول

 تكملة رسالة الماجستير ومناقشتها اختيار موضوع الرسالة والبدء بإعدادها

 ساعات 6 ساعات 6
 

 توصيف المقررات:

 إدارة العمليات:

بإدارة العمليات اإلنتاجية من خالل الدراسة الوصفية والتحليلية والكمية المعمقة يهتم المقرر 

وتوضيح المفاهيم األساسية إلدارة العمليات اإلنتاجية والمصطلحات المستخدمة في حقل إدارة 

العمليات ، ودراسة التكنولوجيا في اإلنتاج وتحليل أنظمة تكنولوجيا اإلنتاج المختلفة ، فضال  عن 

اسة تصميم المنتج دراسة تحليلية باألمثلة العملية لموضوع اختيار مواقع التسهيالت من خالل در

الطرق واألساليب الكمية، كما يهتم المقرر بدراسة اقتصاديات وقت العمل وجدولة اإلنتاج 

والعمليات والتخطيط اإلجمالي والطرق واألساليب المختلفة في التخطيط اإلجمالي للطاقة 

 ية.اإلنتاج

 اإلدارة المالية:

يهتم المقرر بتوضيح المفاهيم والمعارف العلمية لوظائف اإلدارة المالية المتقدمة وشر  المهارات 

األساسية للتمويل والتخطيط الرأسمالي إضافة إلى توضيح وظائف المدير المالي في المنظمات 

امل بة المالية ، وإدارة رأس المال العوالمتمثلة في التخطيط والقرار المالي ، التنظيم االلي ، والرقا



، وإدارة النقدية واالستثمارات القابلة للتسويق ، وإدارة المخزون والذمم المدينة ، والمطلوبات 

المتداولة وإدارة الموجودات الثابتة ومصادر التمويل قصير األجل وطويل األجل ، فضال  عن 

نظمات والمبادئ واألسس العلمية للتحليل المالي دراسة التحليل المالي وأهدافه وأساليبه في الم

 وأهميته والجهات التي يقدم إليها.

 نظرية المنظمة:

يناقش هذا المساق مدخلين المدخل الكلي يبحث في تعريف المنظمة وأهميتها وأبعادها باعتبارها 

باإلضافة الى ذلك نظاما مفتوحا أيضا، ما هي نظرية المنظمة، ومن هم حملة األسهم التنظيميين 

يتعامل هذا المساق مع التحديات األساسية للتصميم التنظيمي من خالل عدة مداخل وتصميم الهيكل 

التنظيمي بينما المدخل الجزئي يبحث في مفهوم السلوك التنظيمي للفرد والجماعة، كذلك يتناول 

قل تحفيز وعالقتها مع حالتعليم والشخصية واالتصاالت وتبادل المعلومات واإلدراك ومفاهيم ال

 إدارة االعمال.

 منهجية البحث العملي:

يهدف المقرر إلى تزويد الدارسين بالمعارف واألسس العلمية للبحث العلمي وخصائصه وأنواعه 

وأهدافه وتدريبهم على الخطوات األساسية لكتابة البحث العلمي وتعميق الفهم لديهم بالمناهج 

 لمية لالرتقاء بمستوى أدائهم في إعداد رسائل الماجستير.المتعمدة في كتابة البحوث الع

 اإلدارة االستراتيجية:

يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمبادئ والمعارف األساسية لإلدارة االستراتيجية وتوضيح 

مفهومها والمراحل التطورية التي مرت بها وتوضيح أهميتها في إدارة األعمال بوصفها مدخل 

اء التنظيمي وأداة هامة تعتمدها المنظمات في تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية أكثر. من مداخل البن

كما يهتم المقرر بدراسة دورة حياة اإلدارة االستراتيجية ومفهوم القرارات االستراتيجية والمراحل 

تي لالتي تمر بها عملية صنع القرارات االستراتيجية، فضال  عن توضيح االستراتيجيات التنافسية ا

 تعتمدها المنظمات في تحقيق أهدافها طويلة األمد.

 إدارة الموارد البشرية: 

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بالوظائف المختلفة إلدارة القوى البشرية في مختلف 

المنظمات كما يسعى الى التركيز على النشاطات األساسية والنماذج المستخدمة في إدارة الموارد 

ل أكثر تفصيال سيتم مناقشة اإلدارة االستراتيجية إلدارة لموارد البشرية وتخطيطها البشرية وبشك

التدريب والتنمية تطوير المسار الوظيفي تقييم  -االختيار  –االستقطاب  –توصيف الوظائف  -

 األداء وإدارة الرواتب.

 استراتيجيات التسويق:

ية ق لمتطلبات انبثاق اإلستراتيجية التسويقيهتم هذا المقرر في تهيئة ذهنية الطالب للفهم العمي

لمنظمة األعمال وذلك من خالل اإللمام بمتطلبات القرار التسويقي المبني على نتائج التحليل 

االستراتيجي للبيئة التسويقية وتشخيص الفجوات باستخدام أدوات التحليل الالزمة لمكونات المزيج 

 تهلكين.التسويقي وبضوء نتائج تحليل اتجاهات المس


