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  بكالوريوس يف إدارة صناعة احلالل. :الربانمج .1
 BB08 :الرمز . 2
  وزارة التعليم العايل: بياانت تصريح .3

i. :رقم التصريح من قطاع التعليم اخلاص JPT/BPP(U)1000-801/64/Jld.8(5)  
ii.  2018يناير  31التصريح:اتريخ إصدار 

 االعتماد األكادميي:  .4
 (Malaysian Qualification Agency) املؤهالت املاليزية اجلهة املعتمدة: وكالة

 ( MQA/PA 8703)رقم التسجيل: 
 كلية الدراسة وقسمها:  .5

   :كلية اإلدارة واملعامالتالكلية 
  :قسم االقتصاد واإلدارةالقسم 
  :املوقع اإللكرتوينhttp://fpm.kuis.edu.my/ 

 : نوعية الدراسة .6
 متفرغ  

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

 سنوات( 4فصول دراسية ) 8متفرغ: 
أسابيع من  3و  أسبوًعا من احملاضرات ، وأسبوع واحد للمراجعة 14حيتوي كل فصل دراسي على 

 www.kuis.edu.myللمزيد من املعلومات؛ قم بزايرة املوقع اإللكرتوين . امتحاانت هناية الفصل الدراسي
 .للحصول على التقومي األكادميي احلايل

 : أوقات الدراسة .9
  مساءا(. 10صباحا حىت  8يوم اإلثنني حىت يوم اجلمعة )الساعة 
  . يتم ترتيب جدول احملاضرات وفًقا لقرار قسم اإلدارة األكادميية و(BPA)  الكليةيف. 

 
 

http://fpm.kuis.edu.my/
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 القبول: متطلبات  .10
على األقل  C جيد أو ما يعادهلا بدرجة العالية املاليزية الثانويةأن يكون حاصال على الشهادة  -

(NGMP 2.0 و )شهادة ال الرايضيات واللغة اإلجنليزية على مستوى يكون انجحا يف ماديت
 ؛ الثانوية املاليزية

 ماديت يكون انجحا يفو  "جيد" بتقدير أن يكون حاصال على الشهادة الدينية العالية املاليزية أو -
 ؛  الشهادة الثانوية املاليزية مستوى الرايضيات واللغة اإلجنليزية على مستوى

 من أي مؤسسة تعليمية أو مرحلة ما قبل اجلامعة التمهيديةشهادة ال أن يكون حاصال على أو -
 ؛  2.00مبعدل تراكمي  معرتفة

على األقل  2.00من وزارة الصحة( مبعدل تراكمي  4الدبلوم )املستوى  أن يكون حاصال على أو -
 ؛ 

 )غري األجانباملؤهالت األخرى املعرتف هبا من قبل حكومة ماليزاي. يُطلب من الطالب أو  -
كحد أدىن يف اختبار نظام اختبار اللغة اإلجنليزية الدويل   5.5احلصول على درجة  املاليزيني(

(IELTS) .أو مؤهل معادل له 
 :خمرجات الربانمج .11

 اكتساب وتطبيق املعرفة والفهم يف إدارة احلالل والصناعة املتعلقة ابملفاهيم واملبادئ اإلسالمية. -
 حاسم يف القضااي املتعلقة إبدارة وصناعة احلالل.حتليل وحل املشكالت بشكل  -
 إظهار املهارات التقنية إلدارة خمتلف اجملاالت يف إدارة صناعة احلالل. -
 يف إدارة اجلوانب املختلفة يف صناعة احلالل. العمل اجلماعي والفرديإظهار مهارات  -
 ممارسة مهارات االتصال الفعال يف إدارة وصناعة احلالل. -
 صناعة احلالل. املهارات الرقمية يف إدارةارسة مم -
تطبيق املهارات احلسابية مبا يف ذلك فهم الرايضيات األساسية والرموز املتعلقة ابلتقنيات اإلحصائية  -

 واملهارات الكمية األخرى يف إدارة صناعة احلالل.
 ل.املسؤولية يف إدارة صناعة احلالحتّمل إظهار املهارات القيادية واالستقاللية و  -
 إظهار املهارات الشخصية للتطوير الوظيفي أو التوسع التعليمي. -
 إظهار مهارات تنظيم املشاريع يف اجملاالت الرئيسية إلدارة صناعة احلالل. -
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 االحرتاف يف جمال إدارة صناعة احلالل.كذلك تطبيق القيم واملواقف اإلسالمية و  -
 ساعة 128 :املعتمدة الساعاتعدد إمجايل  .12

 
 


