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 تقتاا يف االماجستري : الربانمج .1
 (N/314/7/0035) 

 MT11 :الرمز . 2

  وزارة التعليم العايل: بياانت تصريح .3
 JPT/BPP (U)1000-801/64/Jld.7(13) :(JPS)رقم التصريح من قطاع التعليم اخلاص: 

i.  :م2017 مايو 29اتريخ إصدار التصريح. 
 االعتماد األكادميي: .4

 Malaysian Qualification Agency (MQA)  املؤهالت املاليزيةوكالة اجلهة: 

 MQA/PA 8611رقم التسجيل: 
 الكلية والقسم:  .5

 ت.كلية اإلدارة واملعامال 
 قسم احملاسبة واإلدارة املالية. 
  :املوقع اإللكرتوينhttp://www.kuis.edu.my/fpm/ 

 : نوعية الدراسة .6
 أو غري متفرغ متفرغ. 
 رسالة فقط.الدراسة:  طبيعة 

 .واإلجنليزية املاليويةاللغة لغة الدراسة:  .7

 مدة الدراسة:  . 8
  :سنتان )أربع فصول(متفرغ 
  :ثالث سنوات )ستة فصول(غري متفرغ 

 أسابيع لالمتحان النهائي يف هناية الفصل. 3للمحاضرات، وأسبوعا  14حيتوي كل فصل دراسي على 
  لالطالع على التقومي األكادميي. www.kuis.edu.myاملوقع االلكرتوين  زايرةب قم

 : أوقات الدراسة .9
 الساعة  ما بني) اجلمعةخالل الفرتة من يوم االثنني حىت ستكون يف الكلية التعليمية  النشاطات

 (العاشرة مساء والساعةالثامنة صباحا 
  9.30مساء إىل   6، فإن وقت احملاضرة من خصوصا )خيار املواد فقط( املاجستريبرانمج أما 

 . مساء
 القبول: متطلبات  .10
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  أو  .أو ما يعادهلا على األقل 2.76مبعدل تراكمي درجة البكالوريوس 
 بشرط اجتياز التقييم الداخلي  2.75 -2.50ما بني مبعدل تراكمي  يعادهلا درجة البكالوريوس أو ما

 يف الكية. 
  فإنه مؤهل لاللتحاق ابلربانمج بشرط  2.50أما الطالب الذي حصل على معدل تراكمي دون

 احلصول على خربة العمل ملدة مخسة سنوات. 
 يف نظام اختبار اللغة  600ة يشرتط على الطالب الوافدين )غري املاليزيني( اإلحراز على درج

 أو ما يعادهلا. (IELTS)اإلجنليزية كلغة عاملية 
 خمرجات الربانمج:  .11

 .استيعاب املعرفة املتجددة يف جمال االقتصاد 
 .تطبيق املعرفة اإلدارية واالقتصادية بشكل فعال وكفاءة 
  مع متطلبات الشريعة اإلسالمية.تطبيق املهارات أثناء القيام ابملسؤوليات االجتماعية مبا يتماشى 
  والسنة. مبادئ الكتابو  للقوانني احلاليةالتحلي ابلقيم السامية وأخالق املهن العالية وفقا 
 .إبراز الصفات القيادية والقدرة على التواصل ونقل األفكار واملعلومات شفواي وخطيا 
 .حتديد املشكالت وحلها بشكل نقدي وإبداعي وعلمي ومبتكر 
 لبحوث بشكل جيد واستخدام املعلومات الكتساب معرفة جديدة )التعلم مدى احلياة(.إجراء ا 
 إدارة األشخاص والوقت والتكنولوجيا بفعالية مع استكشاف فرص األعمال 

  45  :املعتمدة عدد الساعاتإمجايل  .12

 


