برنامج الماجستير المهني في إدارة األعمال  - MBAللمتقدمين المصريين
أوال :شروط اإللتحاق:
المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في التجارة أو علي درجة معادلة لها من جامعة أو معهد علمي أو أكاديمية علمية معترف بهدا.
 -1أن يكون ُ
بتقدير عام "جيد" .
المتقدم الحاصل على درجة البكالوريوس في التجارة أو علي درجة معادلة لها من جامعة أو معهد علمي أو أكاديمية علمية معترف بها
 –2يجوز قبول ُ
بتقدير عام "مقبول" .على أن يستوفى الطالب دراسة اربعة مقررات تكميلية وذلك قبل إلتحاقه بالبرنامج وهى:
 -أسس التمويل واإلدارة المالية

 -الفكر اإلدارى المعاصر

 -المحاسبة اإلدارية

 -األساليب الكمية

 -3بالنسبة للطالب غير التجاريين ،والحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس بتقدير عام "جيد" من كليات أخرى ،يستوفى الطالب دراسة اربعة
مقررات تأهيلية وذلك قبل إلتحاقه بالبرنامج والمحددة في الالئحة وهى :
 -مبادئ اإلحصاء

 -مبادئ المحاسبة

 -مبادئ االقتصاد

 -مبادئ إدارة األعمال

المتقدمين -غير التجاريين -الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس بتقدير عام " مقبول" على األقل من كليات أخرى ،من
 -4يجوز قبول ُ
المتقدم دراسة األربعة مقررات التأهيلية ،واألربعة مقررات التكميلية
جامعة أو معهد علمي أو أكاديمية علمية معترف بها ،على أن يستوفى ُ

ثانيا  :األوراق المطلوبة:
 -1أصل شهادات التخرج (البكالوريوس– بيان تقديرات البكالوريوس).
-2أصل شهادات المعادلة لشهادات البكالوريوس من المجلس األعلي للجامعات المصرية ،وذلك للكليات والمعاهد الغير حكومية.

 -3أصل شهادة امتحان اتقان اللغة اإلنجليزية بدرجة  450درجة من جامعة عين شمس ،جامعة القاهرة ،المركز الثقافى البريطانى أو مركز اإلميديست.
( يمكن إحضارها خالل عام من تاريخ التقدم للبرنامج)

 -4أصل شهادة الميالد بالكمبيوتر
-6

صورة بطاقة شخصية سارية (الرقم القومي).

 -5عدد ( )2صورة فوتوغرافية مقاس  6×4حديثة.
 -7سيرة ذاتية حديثة .C.V

 -8خبرة كافية في است خدام الحاسب اآللي ويشترط الحصول على رخصة القيادة في الكمبيوتر ( )ICDLخالل عام من تاريخ التقدم للبرنامج)

ثالثا  :القواعد المالية وطريقة السداد:
 -1يسدد الُمتقدم مبلغ ( 400أربعمائة جنيها) رسوم فتح ملف عند تقديمه لألوراق المطلوبة.

 -2يسدد الددارس مبلدغ ( 37500سدبعة و ثالثدون ألدف وخمسدمائة جنيهدا) علدي ثدالق أقسداط متسداوية ( 12500جنيهدا قيمدة القسدط الواحدد) ،يسددد
ويسدد القسدط الثالدق واألخيدر بعدد سدتة أشدهر مدن سدداد القسدط
القسط األول قبل بدأ الدراسة ،ويسدد القسط الثاني بعد ستة أشهر من تاريخ التسجيلُ ،
الثاني.

 -3يسددددددد الدددددددارس مبلددددددغ ( 800ثمانمائددددددة جنيهددددددا) عدددددن كددددددل مقددددددرر مددددددن المقددددددررات التأهيليدددددة ( لغيددددددر التجدددددداريين) ،ويسدددددددد الدددددددارس مبلددددددغ
( 1000الف جنيهاً مصرياً) عن كل مقرر من المقررات التكميلية( للحاصلين على تقدير مقبول).

 -4استخراج الكارنية ( 100مائة جنيها) .

 -5يتم تطبيق زيادة سنوية على المصروفات تتراوح قيمتها بين  %5الى  .%10بدء من المتقدمين للفصل الدراسي فبراير2018

رابعا  :مدة البرنامج ومواعيد المحاضرات:
 -1مدة البرنامج تتراوح بين عامين كحد أدنى واربعة أعوام كحد أقصى.
 -2مواعيد المحاضرات أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع.

 -3البرنامج متوفر باللغتين العربية أو اإلنجليزية (حسب رغبة الدارس).
 -4التقديم متاح طوال العام

خامسا :المسار الدراسي:
 -1يجب أن ال تقل نسبة حضور الطالب عن  %80من إجمالى نسبة الحضور.
 -2يقوم الطالب بدراسة عدد  9مقررات أساسية و 3مقررات فى مرحلة التخصص ،بواقع ( 3ساعات) معتمدة لكل مقرر دراسي.
 -3شرط إلعداد البحق التطبيقى إجتياز المقررات الدراسية بنجاح.

 -4تاريخ تسجيل البحق التطبيقى يعتبر بداية من تاريخ إعتماد عنوان البحق ،ويشترط فى هذة الخطوة موافقة مجلس القسم والكلية والجامعة.
 -5لن يتم فتح التخصص إال فى حال إكتمال عدد الطالب فى التخصص الواحد.

مقررات برنامج الماجستير المهني في إدارة األعمال MBA
أوال :المقررات الدراسية األساسية
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المقرر

Courses

السلوك التنظيمي
االقتصاد التحليلي
المحاسبة اإلدارية
مبادئ التسويق المتقدم
اإلدارة المالية
إدارة الموارد البشرية
اإلدارة اإلستراتيجية
مناهج وأساليب البحث التطبيقي
إدارة اإلنتاج

Organizational Behavior
Economic Analysis
Management Accounting
Principles of Advanced Marketing
Financial Management
Human Resources Management
Strategic Management
Applied Research Methodology
Production Management
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ثانيا :المقررات الدراسية للتخصصات المختلفة
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إدارة التسويق
بحوث التسويق
إستراتيجيات التسويق
التسويق الصناعى
إدارة الموارد البشرية
اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية
إدارة األداء والتعويضات
التطوير التنظيمى

م

التمويل والمحاسبة

1
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إستثمار وإدارة المحافظ المالية
تحليل القوائم المالية
تمويل الشركات

م

إدارة األعمال

1
2
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إدارة األعمال الدولية
استراتيجيات المنافسة فى األسواق العالمية
اإلتجاهات الحديثة فى إدارة األعمال

Marketing Management
Marketing Research
Marketing Strategic
Industrial Marketing
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Human Resources Management

NO

Strategic Management of Human resources
Performance Management & Compensations
Organization Development
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Finance and Accounting

NO

Investment and Portfolio Management
Financial Statement Analysis
Corporate Finance
Business Administration
International Business Management
Competition Strategic in Global Markets
The new trends in Business Administration
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