
 

 

 

 
 معلومات عن برنامج الدراسة

 

 هنا... منبع الدعاة والعلماء واألمراء

 

FFB KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR 
BANDAR SERI PUTRA, 43000 KAJANG, SELANGOR 

 

KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR 
BANDAR SERI PUTRA, 43000 KAJANG, SELANGOR 

 

 

      fb kuis  instakuis  kuis_my     www.kuis.edu.my 

              +603 8911 7000 +6019 226 0746/ +6019 389 6937          

  يف اإلدارة دكتوراهال: الربانمج .1
 PB01 :الرمز . 2
  وزارة التعليم العايل: بياانت تصريح .3

i. :رقم التصريح من قطاع التعليم اخلاص JPT/BPP (U)1000-801/64/Jld.8(31) 
ii. :2019 مارس 7اتريخ إصدار التصريح 

 االعتماد األكادميي:  .4
 Malaysian Qualification Agency (MQA)  املؤهالت املاليزيةوكالة اجلهة: 

 ( MQA/PA 10845)رقم التسجيل: 
 الكلية والقسم:  .5

 كلية اإلدارة واملعامالتالكلية:  
 قسم االقتصاد واإلدارةالقسم: 

 /http://fpm.kuis.edu.myاملوقع اإللكرتوين: 
 : نوعية الدراسة .6

   غمتفر  
 غري متفر غ 

 اللغة اإلجنليزية واملاليوية  لغة الدراسة: .7
 مدة الدراسة:  . 8

 سنوات( 3فصول دراسية ) 6متفرغ:  -
 سنوات(  4فصول دراسية ) 8غري متفر غ:  -

أسابيع من  3أسبوًعا من احملاضرات ، وأسبوع واحد للمراجعة و  14 حيتوي كل فصل دراسي على
 www.kuis.edu.myللمزيد من املعلومات؛ قم بزايرة املوقع اإللكرتوين . امتحاانت هناية الفصل الدراسي

ة التقومي ية للطلبة، مث اضغط على قائمللحصول على التقومي األكادميي احلايل )اجته إىل القائمة الرئيس
 .األكادميي(

 : أوقات الدراسة .9
 مساءً  10:00صباًحا إىل  8:00) االثنني إىل اجلمعة النشاطات التعليمية يف الكلية من يوم  -

http://fpm.kuis.edu.my/
http://www.kuis.edu.my/
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 القبول: متطلبات  .10
، ق إدارة املوارد البشرية ، والتسوي)صلة ال اتذ تاالاجملدرجة املاجستري يف أن يكون حاصال على  -

اإلدارة ورايدة األعمال وإدارة األعمال الدولية ونظام معلومات ، واملالية ، واقتصادايت األعمال
لية كالمن قبل جملس  هبا وأن تكون الدرجة معرتفة املعادلة هلا، املؤهالت األخرىأو  (األعمال
 .عاملية بسالجنورة اإلسالمية اليامعاجل
( بدرجة IELTSنظام اختبار اللغة اإلجنليزية الدويل )يلزمهم اجتياز ،  جان للطالب األسبة ابلن -

 أو ما يعادهلا. 6.0
 خمرجات الربانمج:  .11

 ملتعلقة هبا.ت ااالاجملمن صحة قضااي البحث اليت ميكن أن توسع حدود املعرفة يف  التحقق والتأكد -
 املتعلقة ابجملال.التحليل النقدي للدراسات السابقة  -
 تطبيق مناهج البحث املناسبة. -
 .إجراء حبث أصلي بشكل مستقل وفًقا للتشريعات واألخالق وقواعد املمارسة املهنية -
 .إظهار التمكن من البحث الكمي والنوعي -
 .تفسري نتائج البحث واقرتاح احللول ابستخدام مهارات التفكري العلمي والنقدي -
 خالل مهارات االتصال والعمل. إظهار الصفات القيادية من -

 :املعتمدة الساعاتعدد إمجايل  .12
  ال توجد ساعات معتمدة. -

 كلمة  100.000-80.000يبلغ طول الرسالة  -
 منهجية البحث. دراسة مادةاملتطلبات األساسية من  -

 


