برنامج ماجستري

إدارة األعمـــال
8431-8341هـ
@my_college cba@mu.edu.sa

0863034087

1

2

3

مقــــدمـــــــة

يف ظل التطور الكبري الذي تعيشه اململكة يف جماالت شتى وخاصة يف
التحول الوطين لرؤية السعودية  0202لعل من أهمها اهتمام الدولة بالتعليم العام
والتعليم العالي متمثالً يف برامج االبتعاث للحصول على درجات املاجستري أو
الدكتوراه من خارج اململكة يف مناحي العلوم املختلفة بالشكل الذي يليب طموحات
القائمني على التعليم يف اململكة ومبا خيدم القطاعات االقتصادية.
ولعل برنامج ماجستري إدارة األعمال بكلية إدارة األعمال جبامعة اجملمعة
ميكنه ملئ فجوة كبرية تتمثل يف الفرق بني جانيب العرض والطلب فيما يتعلق
بالدراسات العليا متمثلة يف املاجستري والدكتوراه يف ختصصات إدارة األعمال
سواء على املستوى األكادميي أو على مستوى األعمال كما هو متبع بسوق العمل
السعودي والقطاعات االقتصادية املختلفة بالشكل الذي يسهم بدوره يف حتقيق
التنمية املستدامة للموارد البشرية باململكة والتنمية الشاملة يف كل القطاعات
االقتصادية ،والسعي على حنو فعال لالرتقاء باملستوي األكادميي والعلمي لطالب
الدراسات العليا الذين يتطلعون إىل تنمية قدراتهم العلمية والبحثية النظرية
والتطبيقية من خالل منظومة متكاملة من املعارف واملهارات والقدرات اليت ترتقي
باملستوي العلمي هلم وتؤهلهم الستكمال دراساتهم وتطلعاتهم االكادميية.
حيث يتميز الربنامج باجلمع بني اجلوانب العلمية النظرية ،واجلوانب
التطبيقية العملية املتعلقة باملمارسات اإلدارية يف سوق العمل ،كما يتميز هذا
الربنامج بتشجيع الدارسني على مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية ،واالهتمام
بالقضايا واملستجدات يف احلقل اإلداري مع دفعهم إىل اإلبداع واالبتكار ،وتطوير
مهارات البحث العلمي ،وتوجيهه خلدمة اجملتمع وقطاع األعمال ومتطلبات
التنمية.
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رؤيـــــة الربنامج
املساهمة يف خدمة جمتـمع األعمال بإعداد خرجيني على مستوى عالٍ من
الكفاءة واملهارة مبا ميكنهم من شغل مناصب إدارية وأكادميية ،من خالل
بيئة تعليـمية وحبثية حمفزة.

رسالــة الربنامج
السعي للتميز على مستوى الوطن يف برنامج ماجستري إدارة األعمال،
بربنامج ذا جودة يزود الطالب بأحدث املعارف واملهارات يف جماالت إدارة
األعمال املختلفة.

مـــدة الربنامج
تستغرق الدراسة بالربنامج سنتني متضمنة أربعة فصول دراسية واملشروع
العملي والذي يتم الرتكيز فيه على مشكلة معينة بالتنسيق مع املشرف
األكادميي.
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أهداف الربنامج
اهلدف العام:
تزويد سوق العمل السعودي خبرجيني ذوي معارف ومهارات إدارية مبسارات
متنوعة خلدمة القطاعني العام واخلاص.

وميكن تقسيم هذا اهلدف إىل االهداف الفرعية التالية:
 تقليل العجز بني جانيب العرض والطلب فيما يتعلق بالدراساتالعليا ،من خالل متكني الطالب والطالبات من محلة الشهادات
اجلامعية من مواصلة دراساتهم العليا للحصول على درجة ماجستري
إدارة األعمال.
 اإلسهام يف زيادة املعرفة واملهارات التطبيقية يف إدارة األعمال عنطريق الدراسات املتخصصة والبحث العلمي للوصول إىل إضافات
علمية وتطبيقية مبتكرة.
 تأهيل الكفاءات اإلدارية الوطنية القادرة على إدارة املؤسسات اإلداريةبكفاءة وفعالية يف ظل املنافسة احمللية والعاملية للقطاعني احلكومي
واخلاص.

7

 تشجيع التوجّه حنو البحث العلمي يف برامج إدارة األعمال اليتتساهم يف تطوير االبتكار وريادة األعمال وحل املشاكل لتحقيق
التنمية الوطنية املستدامة.
 ختريج متخصّصني قادرين على متابعة دراستهم العليا وإكسابهماملعارف واملهارات الالزمة لاللتحاق يف الربامج التخصّصية املختلفة
للحصول على شهادة الدكتوراه.
 السعي لتحقيق جزء من أهداف اخلطة املستقبلية للتعليم اجلامعييف اململكة العربية السعودية (آفاق) 0541هـ0102 /م.
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نتائج التعلم املستهدفة للربنامج
أ -املعرفة :وتشمل ما يلي:
 أن يكون لديه معرفة شاملة وفهم ناقد للموضوعات األساسية،واملبادئ والنظريات وتطبيقاتها الراهنة يف جمال إدارة األعمال.
 معرفة عميقة جملال واحد أو أكثر من جماالت التخصص الدقيق(التسويق ،واملالية ،وإدارة العمليات) فيما يتعلق بأحدث النظريات
واألحباث.
 معرفة اللوائح واالنظمة والقوانني واإلجراءات احلديثة يف البيئةاحمللية والدولية واليت قد تؤثر على إدارة األعمال ،ومعرفة أسباب
هذه التغريات وما يرتتب عليها مستقبالً.
ب -املهارات االدراكية :وتشمل ما يلي:
 يطبق املعرفة النظرية بشكل مستمر يف التعامل مع جمموعةمتنوعة من السياقات اجلديدة ،كما يصدر أحكاماً مقنعة ومبنية
على اطالع يف املواقف اليت ال تتوفر فيها معلومات كاملة أو متـّسقة.
 يستطيع االستخالص من األحباث املنشورة أو التقارير املهنيةويستطيع تطبيقها ،ويطور األفكار اجلديدة املهمة.
 يستطيع ختطيط وتنفيذ املشاريع الكبرية أو جزءاً من حبث علميباستقاللية ،مطبقاً يف ذلك معرفته النظرية والعملية ومستخدماً
أساليب البحث ليتوصل إىل استنتاجات قيمة تؤدي إىل إضافاتٍ
مهمةً للمعرفة احلالية.
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ج -مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسوولية :وتشمل ما يلي:
 يبادر يف حتديد القضايا واملشكالت املعقدة يف السياقات األكادمييةأو املهنية ويف معاجلتها بشكل إبداعي.
 يتحمل املسؤولية كاملة عن عمله ،ويتعاون بشكل كاملٍ وبنـَّاء معاآلخرين عند معاجلة القضايا واملشكالت ،مبدياً مهارات القيادة
الرمسية وغري الرمسية وذلك كلما دعت احلاجة .ويتصرف بطرق
حتفز دائماً فعالية اجملموعة ككل يف املواقف اجلماعية.
 يتعامل بشكل دائم وحبساسية مع القضايا األخالقية .ويصدرأحكاما ً سليمة وعادلة مبنية على اطالع ومستندة إىل مبادئ وقيم
معروفة.
د -مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية :وتشمل ما يلي :
 يتواصل بفعالية وباملستوى املالئم مع املتلقـّني األكادميينيواجملتمع ككل من خالل تقارير رمسية وغري رمسية وعروض
تقدميية ومنشورات أكادميية.
 حيصل على البيانات اإلحصائية والرياضية ويقوّمها بشكل ناقدٍكما يستخدمها بكفاءة ،كما يستخدم كماً واسعاً من تقنيات
املعلومات واالتصاالت املالئمة يف حبث القضايا وإيصال النتائج
والتوصيات.
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جماالت عمل خرجيي الربنامج
يستطيع الطالب املتخرج من الربنامج العمل يف القطاعات االدارية التالية:
-

إدارة التسويق
إدارة املشرتيات واملخازن
إدارة املنشآت املالية
إدارة اجلودة الشاملة
إدارة األعمال الدولية
التجارة اإللكرتونية

-

إدارة املوارد البشرية
إدارة املشرتيات واملخازن
إدارة املنشآت الصغرية
نظم املعلومات اإلدارية
مدرب إداري
أصحاب املشروعات الصغرية واملتوسطة

مميزات الربنامج
-

اجلمع بني اجلوانب العلمية النظرية ،واجلوانب التطبيقية العملية
املتعلقة باملمارسات اإلدارية يف سوق العمل
تشجيع الدارسني على مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية
االهتمام بالقضايا واملستجدات يف احلقل اإلداري.
اإلبداع واالبتكار يف جماالت املال واألعمال.
تطوير مهارات البحث العلمي.
مواكبة سوق العمل.
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أعضاء هيئة التدريس
 األكادمييون املتخصصون. -استضافة أساتذة وخرباء من الداخل أو اخلارج.

أساليب التدريس
-

اجلماعات الصغرية.
احملاضرات اجلماعية (اجلميع أطراف العملية التعليمية).
حل املشكالت.
التقييم الشامل.
املبادأة باالعتماد على التحضري املسبق.
احلاالت الدراسية.

تكنولوجيا التعليم
-

الشبكة العنكبوتية (االنرتنت).
الوسائل السمعية والبصرية الذكية.
املراجع العلمية من الكتب واجملالت العلمية املتخصصة.
الوثائق والسجالت.
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الخطة الدراسية للبرنامج
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اخلطة الدراسية للربنامج

يتطلب احلصول على درجة املاجستري يف إدارة األعمال إكمال ()54
وحدة دراسية تتضمن اآلتي:
أوالً  :املقررات التخصصية (اإلجبارية)
ثانياً :املقررات االختيارية

 41وحدة دراسية
1

وحدات دراسية
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املقررات اإلجبارية
السنة األوىل
رمز المقرر
MGT 610
MGT 620
POM 610
STA 610

رمز المقرر
MKT 610
MGT 630
ECO 610
MGT 640

الفصل الدراسي األول
اسم المقرر

إدارة املوارد البشرية
مناهج وطرق البحث العلمي
إدارة اإلنتاج والعمليات
اإلحصاء يف إدارة األعمال

الفصل الدراسي الثاني

اسم المقرر
التسويق االسرتاتيجي
إدارة األعمال اإللكرتونية
االقتصاد اإلداري
اإلدارة االسرتاتيجية

الوحدات
4
4
4
4

الوحدات
4
4
4
4
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السنة الثانية
الفصل الدراسي الثالث
رمز المقرر
MGT 650
MGT 660
ACC 610
-

رمز المقرر
FIN 610
MGT 670
-

اسم المقرر
نظم املعلومات اإلدارية
إدارة األعمال الدولية
احملاسبة اإلدارية
مقرر اختياري ()0

الفصل الدراسي الرابع
متويل الشركات
املشروع البحثي
مقرر اختياري ()0
مقرر اختياري ()3

اسم المقرر

الوحدات
4
4
4
4

الوحدات
4
4
4
3
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املقررات االختيارية

رمز المقرر
MKT 620
FIN 620
POM 620
رمز المقرر
MKT 630
MKT 640
FIN 630
FIN 640
POM 630
POM 640

 4ساعات للمستوى الثالث
اسم المقرر

سلوك املستهلك
حتليل االستثمار يف األوراق املالية
إدارة املشاريع

 6ساعات للمستوى الرابع

اسم المقرر
موضوعات متقدمة يف التسويق
التسويق الدولي
مالية دولية
موضوعات متقدمة يف التمويل واالستثمار
إدارة اجلودة الشاملة
موضوعات متقدمة يف إدارة العمليات

الوحدات
4
4
4
الوحدات
4
4
4
4
4
4
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