برنامج الدكتوراة المهنية في إدارة األعمال  -DBAللمتقدمين من الوافدين
أولا :شــــروط اإللتحـــــاق:
أن يكون المتقدم حاصالل على درجة معادلة لدرجة الماجستير المهني في لدارة األعمال  MBAأو األكاديمي في لدارة األعمال MSc
والتى تمنحها الجامعات المصرية

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

 -2أصل شهادات المعادلة من المجلس األعلي للجامعات المصرية سواء لشهادات للبكالويوس أو الماجستير.
-3أصل شهادة الميالد بالكمبيوتر

 -5صورة جوار السفر ساري الصالحية.

-4عدد( )2صورة فوتوغرافية مقاس  6×4حديثة.
-6سيرة ذاتية حديثة .C.V

 -6أصل شهادة خبرة ال تقل عن خمس سنوات معتمدة ومختومة من جهة العمل .

 -9ملئ استمارات الوافدين لموجودة بالوحدة.

 -7الحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب األلى ()ICDL

 -10أصل شهادة امتحان اتقان اللغة اإلنجليريرة بدرجرة  500درجرة مرن جامعرة عرين شرمس ،جامعرة القراهرة ،المركرر الثقرافى لبريطرانى ،أو مركرر
اإلميديست .

-11خطاب تركية من السفارة موضح به جهة التمويل والعام الدراسي المراد االلتحاق بالبرنامج فيه.
 -12التقديم عن طريق االنترنت بالنسبة للوافدين . www.mohe-casm,edu.eg

ثالثا ا  :القواعد المالية وطريقة السداد:
 - 1يسدد الُمتقدم مبلغ ( 600ستمائة جنيها) رسوم فتح ملف عند تقديمه لألوراق المطلوبة.،

 -2يسدد الدارس مبلغ بما يعادل ( 6000دوالر امريكى) بالجنية المصرر ،،وطبقرال لسرعر الردوالر األمريكرى بالبنرك المركرر ،المصرر ،فرى تراري

السداد ،علي ثالثة أقساط متساوية (بقيمة  2000دوالر للقسط الواحد) باإلضرافة للري مبلرغ ( 1500ألرف وخمسرمائة دوالر امريكرى) رسرم قيرد
يدفع مرة واحدة قبل بدء الدراسة.

ويسدد القسط الثالث واألخير بعد ستة أشرهر
-3يسدد القسط األول قبل بدأ الدراسة ،ويسدد القسط الثاني بعد ستة أشهر من تاري التسجيلُ ،
من سداد القسط الثاني.

-4استخراج الكارنية ( 300 :ثالثمائة جنيها مصريا).

 -5يتم تطبيق ريادة سنوية على المصروفات تتراوح قيمتها بين  %5الى  %10بدء من المتقدمين للفصل الدراسي فبراير.2018

رابعا ا :مدة البرنامج ومواعيد

المحاضرات:

 -1مدة البرنامج تتراوح بين ثالثة أعوام كحد أدنى وخمسة أعوام كحد أقصى.

-3مواعيد المحاضرات أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع.

 -2التقديررررررررررم متاح طررروال العرررررررررررام

-4البرنامج متوفر باللغتين العربية أو اإلنجليرية (حسب رغبة الدارس).

خامساا :المسار الدراسي:
-1يجب أن ال تقل نسبة حضور الطالب عن  %80من لجمالى نسبة الحضور.

-2يقوم الطالب بدراسة عدد  8مقررات أساسية و 6مقررات فى مرحلة التخصص ،بواقع ( 3ساعات) معتمدة لكل مقرر دراسي.
-3يقوم الدارس بإعداد مشروع بحث فى مجال التخصص بواقع (ساعتين) معتمدتين  ،والبد من حصوله على ( )B-على األقل فى تقييم
مشروع البحث إلعداد الرسالة النهائية.

ُ -4يعقد اإلمتحان الشامل بعد لعداده مشروع البحث ،ويتم فى صورة لمتحان تحريري.
-5شرط إلعداد الرسالة النهائية لجتيار التقييم الخاص بمشروع البحث بنجاح ،كذلك اإلمتحان الشامل.
-6تاري تسجيل الرسالة النهائية يعتبر بداية من تاري لعتماد مشروع البحث ،ويشترط فى هذة الخطوة موافقة مجلس القسم ،والكلية والجامعة.
 -7لن يتم فتح التخصص لال فى حال لكتمال عدد الطالب فى التخصص الواحد.

برنامج الدكتوراة المهنية في إدارة األعمال  -DBAللمتقدمين من الوافدين
الحكم على الرسالة ،شريطة أن يكون الباحث قد أمضى مدة
-8بعد اإلنتهاء من كتابة وانجار الرسالة وفى ضوء تقرير المشرف ،يتم تشكيل لجنة الفحص و ُ
( تسعة أشهر) من تاري لعتماد مشروع البحث.

أول :المقررات الدراسية األساسية
م
1
2
3
4
5
6
7
8

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

NO.
1
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3
4
5
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ثانيا :المقررات الدراسية للتخصصات المختلفة
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6
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6
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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
التجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية
إدارة األداء والتعويضات
التدريب والتنمية الشرية
التمويل والمحاسبة
إدارة المؤسسات المالية
دراسات في محاسبة التكاليف
تحليل الستثمار
دراسات متقدمة في التمويل الدولي
اتخاذ القرارات المالية
نظرية المحفظة في الستثمارات المالية
إدارة األعمال

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

NO
1
2
3
4
5
6
NO
1
2
3
4
5
6
NO
1
2
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إدارة الجودة الشاملة
إدارة المعرفة والبتكار
اإلدارة اإلستراتيجية على المستوى العالمي
الريادة و إدارة المشروعات الصغيرة
دراسات متقدمة في القيادة ومهارات التصال

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

1
2
3
4
5

6

دراسات متقدمة في المفاوضات اإلستراتيجية

Advanced Studies in Strategic Negotiations

6

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 & DBAa

