برنامج الدكتوراة المهنية في إدارة األعمال  –DBAللمتقدمين المصريين
أوال :شروط اإللتحاق:
أن يكون المت دم ،اصالا عل درجن الماجستير المه ل ل إدارا امعمال ( )MBAأو الماجستير امكاديمل ل إدارا امعمال ) ،(MScمن أ،دى
جامعات جمهورين مصر العربين أو درجن معادلن لها من معهد علم أخر معترف به.

ثانيا  :األوراق المطلوبة:
 -1أصل شهادات التخرج (البكالوريوس  -الماجستير – بيان درجات للماجستير).

-2أصلللل شلللهادات المعادللللن ملللن المجللللس امعللللل للجامعلللات المصلللرين ،وذللللل للكليلللات والمعاهلللد ال يلللر ،كوميلللن ،سلللوا لشلللهادات البكلللالوريوس
أو الماجستير.

 -3أصلللل شلللهادا امت،لللان ات لللان الل لللن ا جلي يللللن بدرجلللن  500درجلللن ملللن جامعلللن علللين شللللمس ،جامعلللن ال لللاهرا ،المركللل ال لللا
أو مرك ا ميديست  ( .يمكن إ،ضارها خالل عام من تاريخ الت دم للبر امج)

 -4أصل شهادا الميالد بالكمبيوتر.

-6صورا ب اقن شخصين سارين (الرقم ال ومل).

-8أصل شهادا خبرا ال ت ل عن خمس س وات معتمدا ومختومن من جهن العمل .

البري للللا

-5عدد( )2صورا وتوغ ار ين م اس ، 6×4دي ن.
-7سيرا ذاتين ،دي ن .C.V

-9ال،صول عل الرخصن الدولين ل يادا ال،اسب امل ( ( .)ICDLيمكن إ،ضارها خالل عام من تاريخ الت دم للبر امج)

ثالثا  :القواعد المالية وطريقة السداد:
 -1يسدد المت دم مبلغ ( 400اربعمائن ج يها) رسوم تح ملف ع د ت ديمه لألوراق الم لوبن.
 -2يسدد الدارس مبلغ ( 55000خمسن وخمسون ألف ج يها) علل الث أقسا (  18000ج ين لكل من ال س امول وال ا

و  19000لل س

ال الث) ،يسدد ال س امول قبل بدأ الدراسن ،ويسدد ال س ال ا ل بعد ستن أشهر من تاريخ التسجيل ،ويسدد ال س ال الث وامخير بعد ستن أشهر من
سداد ال س ال ا ل.

-3استخراج الكار ين  100( :مائن ج يها).

 -4يتم ت بيق يادا س وين عل المصرو ات تتراوح قيمتها بين  %5ال  %10بد من المت دمين للفصل الدراسل براير.2018

رابعا :مدة البرنامج ومواعيد

المحاضرات:

 -1مدا البر امج تتراوح بين ال ن أعوام ك،د أد

وخمسن أعوام ك،د أقص .

 -2مواعيد الم،اضرات أيام الجمعن والسبت من كل أسبوع.

 -3البر امج متو ر بالل تين العربين أو ا جلي ين (،سب رغبن الدارس).
 -4الت ديم متاح وال العام

خامسا :المسار الدراسي:
 -1يجب أن ال ت ل سبن ،ضور ال الب عن  %80من إجمال
 -2ي وم ال الب بدراسن عدد  8م ررات أساسين و 6م ررات
 -3ي وم الدارس بإعداد مشروع ب،ث

مر،لن التخصص ،بواقع ( 3ساعات) معتمدا لكل م رر دراسل.

مجال التخصص بواقع (ساعتين) معتمدتين  ،والبد من ،صوله عل ( )B-عل امقل

ت ييم مشروع الب،ث عداد الرسالن ال هائين.

 -4يع د ا مت،ان الشامل بعد إعداده مشروع الب،ث ،ويتم
 -5شر

سبن ال،ضور.

صورا إمت،ان ت،ريري.

عداد الرسالن ال هائين إجتيا الت ييم الخاص بمشروع الب،ث ب جاح ،كذلل ا مت،ان الشامل.

 -6تاريخ تسجيل الرسالن ال هائين يعتبر بداين من تاريخ إعتماد مشروع الب،ث ،ويشتر
والجامعن.

 -7لن يتم تح التخصص إال

،ال إكتمال عدد ال الب

التخصص الوا،د.

هذا الخ وا موا ن مجلس ال سم والكلين

مقررات برنامج الدكتوراة المهنية في إدارة األعمال DBA
أوال :المقررات الدراسية األساسية
م
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المقرر
دراسات متقدمة في إدارة الموارد البشرية
دراسات متقدمة في التسويق
دراسات متقدمة في التمويل
دراسات متقدمة في إدارة العمليات واإلنتاج
دراسات متقدمة في المحاسبة اإلدارية
دراسات متقدمة في اإلدارة اإلستراتيجية
أساليب البحث العلمي
أساليب اإلحصاء التطبيقي

Courses
Advanced Studies in Human Resources Management
Advanced Studies in Marketing
Advanced Studies in Finance
Advanced Studies in Operating & Production Management
Advanced Studies in Management Accounting
Advanced Studies in Strategic Management
Applied Research Methods
Applied Statistical Methods
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ثانيا :المقررات الدراسية للتخصصات المختلفة
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إدارة التسويق
إدارة قطاع التجزئة
إدارة التسويق اإلستراتيجي
سلوك المستهلك
التسويق المجتمعي
التسويق العالمي
التسويق اإلبتكارى

إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية الدولية
نظم معلومات الموارد البشرية
اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية
االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية
إدارة األداء والتعويضات
التدريب والتنمية الشرية

التمويل والمحاسبة
إدارة المؤسسات المالية
دراسات في محاسبة التكاليف
تحليل االستثمار
دراسات متقدمة في التمويل الدولي
اتخاذ القرارات المالية
نظرية المحفظة في االستثمارات المالية

إدارة األعمال
إدارة الجودة الشاملة
إدارة المعرفة واالبتكار
اإلدارة اإلستراتيجية على المستوى العالمي
الريادة و إدارة المشروعات الصغيرة
دراسات متقدمة في القيادة ومهارات االتصال
دراسات متقدمة في المفاوضات اإلستراتيجية

Marketing Management
Retailing Management
Strategic Marketing Management
Consumer Behavior
Social Marketing
Global Marketing
Creative Marketing

Human Resources Management
International HRM
HRM Information System
Strategic HRM
Recent Trends in HRM
Performance Management& Compensation
Training & Development employees

Finance and Accounting
Management of Financial Institutions
Studies in Cost Accounting
Investment Analysis
Advanced Studies in International Finance
Financial Decision Making
Portfolio Theory

Business Administration
Total Quality Management
Knowledge &Innovation Management
Strategic Management in Global Environment
Entrepreneurship & Small Business
Advanced Studies in Leadership & Communication
Advanced Studies in Strategic Negotiations

برامج الشهادات المهنية -مبنى أ.د/حسن غالب  -كلية التجارة -الخليفة المأمون –العباسية  -القاهرة
موبايل 01018852149 – 01018857625 :
تليفون)02(22625117 :
Email: mba_dba_ainshams@yahoo.com
كلية تجارة عين شمس  -شهادات مهنية Facebook Page : MBA& DBA a
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