ماجستير إدارة االعمال مسار مقررات مع رسالة )MBA (Coursework and Dissertation
الكلية  :كلية إدارة األعمال.
القسم  :قسم العلوم املالية املصرفية.
الدرجة  :ماجستري.
مسمى الربانمج ودرجته  :ماجستري إدارة االعمال (مسار مقررات مع رسالة).
تتبع :العلمي و اإلداري
املستوى الدراسي :الدراسات العليا
الدرجة العلمية :

ماجستري

:Gender

إانث – ذكور.

سنوات الدراسة:

2

الساعات املعتمدة42 :

الوحدات الدراسية املطلوبة للتخرج :

 36وحدة  6 +وحدات للرسالة

القبول ملرحلة ما قبل املاجستري يف إدارة األعمال :

متنح جلنة القبول لربنامج املاجستري قبول مشروط (يسمى قبول ملا قبل املاجستري) للمتقدمني الذين
لديهم شهادات علمية يف غري جمال األعمال (مثل اهلندسة,الطب,االدب.. ,اخل) وذلك باشرتاط دراسة
مقررات إضافية لفصل دراسي كامل واحد حتى تتاح هلم فرصة أن يصبحوا طالب يف برنامج
ماجستري إدارة األعمال ( ,مع إمكانية االعفاء من بعض املقررات أدناه اليت مت دراستها سابقاً) واملقررات
هي :
مقررات ماقبل املاجستري يف إدارة األعمال
اسم املقرر
مقدمة يف إدارة األعمال
مبادئ احملاسبة
مبادئ املالية
مبادئ االقتصاد
مقدمة يف الرياضيات واإلحصاء
اجملموع

الساعات املعتمدة
3
3
3
3
3
15

عندما يكمل الطالب املقررات أعالم مبعدل ( 3 )GPAمن  5على االقل  ,يتم قبول الطالب يف برنامج
ماجستري إدرة األعمال.
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اخلطة الدراسية لربنامج ماجستري إدارة االعمال (مسار مقررات مع رسالة) :

يتم تقديم برنامج ماجستري إدارة األعمال بنظام املقررات والرسالة وفق التالي :
الفصل الدراسي األول
اسم املقرر

الساعات املعتمدة

احملاسبة اإلدارية
االقتصاد اإلداري
التمويل اإلداري
االتفكري التحليلي النقدي
اجملموع

3
3
3
2
11

الفصل الدراسي الثاني
اسم املقرر

الساعات املعتمدة

السلوك التنظيمي
إدارة التسويق
إدارة العمليات
حتليل البيانات وإختاذ القرارات
اجملموع

3
2
3
3
11

بعد إكمال الطالب لما يعادل  22ساعة سيتم عمل تقييم لمدى قدرة الطالب على االستمرار في الماجستير بالرسالة كون
االطروحة تتطلب قدرة عالية على األجاء وجدية في الدراسة.لذا فإن الموافقة على استمرار الطالب في المسار المقررات
والرسالة سيكون وفقا ً لما تراه لجنة قبول الماجستير بعد تحقيق معدل درجات ال يقل عن  %70للفصليين األوليين (22
ساعة)  ,وإال يتم تحويلة الى برنامج ماجستير إدارة االعمال (مسار مقررا تخصصي).المقبولين في هذه المرحلة سيتم
تخصيص مرشد أكاديمي لكل طالب لمساعدتهم في اختيار الموضوع البحثي وكذلك المقررا االختيارية التي يراها مناسبة
للطالب.

الفصل الدراسي الثالث
اسم املقرر

الساعات املعتمدة

اإلدارة االسرتاتيجية
القيادة واالتصال
طرق البحث
(مقرر اختياري)
اجملموع

3
2
3
3
11
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الفصل الدراسي الرابع
اسم املقرر

الساعات املعتمدة

(مقرر اختياري)
الرسالة (االطروحة)
اجملموع

3
6
9

المقررات االختيارية :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

حوكمة شركات.
قضايا إدارية معاصرة.
ريادة االعمال.
إدارة الموارد البشرية.
إدارة سلسلة اإلمداد.
إدارة المشاريع.
تحليل القوائم المالية.
أساسيات إدارة المخاطر.
التمويل واالستثمار العقاري.
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College: COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION
Campus: Dammam
Department: BANKING & FINANCE
Program Tile : MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)- (Coursework
and Dissertation)
Track: Science and Management
Level: Postgraduate
Degree: MASTER DEGREE
Gender: Female - male
Years of study: 2
Credit hours: 42
Credit hours
36 study units + 6 Dissertation units .
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Pre-MBA Admission:
The MBA program Admissions Committee will offer provisional admission (Pre-MBA
admission) to the candidates holding non-business degree by stipulating conditions to take
additional supplementary courses (one full time semester), that allow them to be admitted
as Pre-MBA candidates (listed below).
Pre-MBA Semester Courses Code Course Title
Introduction to Business Administration
Principles of Accounting
Principles of Finance
Principles of Economics
Introduction to Math & Statistics
Total Credit

Credit
Hours
3
3
3
3
3
15

Upon the completion of the above the pre-MBA courses with a GPA of at least 3 out 5.,
candidates will be admitted to the MBA program.
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Program Plan
MBA (Coursework and Dissertation):
Semester 1
Code

Semester 2

Course Title
Managerial Accounting
Managerial Economics
Managerial Finance

Credit Hours
3
3
3

Critical Analytical Thinking

2

Total

Code

Course Title
Organizational Behavior
Marketing Management
Operation Management
Data Analysis and Decision
Making
Total

11

Credit
Hours
3
2
3
3
11

*An assessment for eligibility will be undertaken after the completion of 22 credit
hours. Approval to peruse the MBA with dissertation will be subject to the MBA admission
committee decision and the achievement of a minimum weighted average grade of 70% for
the first 24 completed credit hours. Successful candidates will be assigned to an academic
supervisor during their intake of Dissertation.
Semester 4

Semester 3
Code

Course Title
Strategic Management
Leadership &
Communication
Research Methods
(ELECTIVE)

Credit Hours
3

Total

11

2
3

Code

Course Title
(ELECTIVE)

Credit
Hours

3

Dissertation

6

Total

9

3

** all the 11
modules and
dissertation are
compulsory.
There are 2
elective courses
Electives Courses Available:
1-Corprate Governance, 2-Contemporary Business Issues , 3-Entrepreneurship , 4-Human
Resource Management , 5-Supply Chain Management , 6-Project Management , 7-Financial
Statement Analysis , 8- Fundamentals of Risk Management and Insurance – 9- Real Estate
Finance & Investment, -

