
 

 

 

 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 samb. 1418/1421   +6019 226 0746/ +6019 389 6937          

 اعامتا( املمعاا   األإدارة  يف ماجستري: الربانمج .1
 (R/340/7/0227) 

 G01 :الرمز . 2
  وزارة التعليم العايل: بياانت تصريح .3

i.  :رقم التصريح من قطاع التعليم اخلاصJPT/BPP (U)1000-801/64/Jld.8(9) 

ii.  :م2019مارس  12اتريخ إصدار التصريح. 
 االعتماد األكادميي: .4

 Malaysian Qualification Agency (MQA)  املؤهالت املاليزيةوكالة اجلهة: 

 A8677))رقم التسجيل: 
  م2010مايو  12اتريخ االعتماد : 

 الكلية والقسم:  .5
 ت.كلية اإلدارة واملعامال 
  احملاسبة واإلدارة املاليةقسم. 
  :املوقع اإللكرتوينhttp://www.kuis.edu.my/fpm/ 

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

 .واإلجنليزية املاليويةاللغة لغة الدراسة:  .7
 مدة الدراسة:  . 8

  :دراسية فصول 3متفرغ. 
  :دراسية فصول 6غري متفرغ. 

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

 : أوقات الدراسة .9
  يوم اجلمعة.أايم الدراسة: من يوم االثنني إىل 
  :مساء إىل   6من  )خيار املواد فقط( خصوصا املاجستريبرانمج وقت احملاضرة وقت الدراسة

 . مساء 9.30
 .ويتم ترتيب جدول احملاضرات وفًقا لقرار قسم اإلدارة األكادميية يف الكلية 
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 القبول:متطلبات  .10
 ؛  معرتف هبا من قبل جملس الكلية أو ما يعادهلا على األقل 2.5مبعدل تراكمي درجة البكالوريوس  

  فإن الطالب يقبل بشرط إرفاق خربة  2.5مبعدل تراكمي دون  درجة البكالوريوس أو ما يعادهلاأو
 ة مخس سنوات يف اجملاالت املتعلقة ابلتخصص.العمل ملد  

 هادة الثانوية املاليزية تحان الشأولوية الرتشيح يف الربانمج للطالب الذي جنح يف مادة اللغة العربية يف ام
أو ما يعادهلا. أما الطالب الذي ليس لديه مهارة أساسية يف اللغة العربية فيلزم عليه أخذ دورة مكثفة 

 يف اللغة العربية. 
 خمرجات الربانمج:  .11

 .االستيعاب ودمج معرفة العلم العقلي والنقلي يف اإلدارة واملعامالت 
  ية واملعامالت بشكل فعال.تطبيق املعرفة اإلدار 
 .التفكري واحليلولة للمشاكل احلرجة واإلبداعية واالبتكار على أساس القرآن والسنة 
 .التواصل واملقدرة كعضو يف اجملموعة أو القائد الفعال 
 .إنتاج البحوث يف اإلدارة واملعامالت 
 ..إدارة وأخذ يف االعتبار ملبادئ وفلسفات اإلدارة واملعامالت 
 السلوك الذي يتماشى مع أخالقيات املهنة وقيمة ومسؤوليات اإلدارة واملعامالت. ممارسة 
  ة.تعليم اإلسالمي يف اجملتمع من خالل القدرات األكادميية واملهنيالتنظيم التنمية االجتماعية والثقافية وفق 
 .ترمجة وحل القضااي املتعلقة ابإلدارة واملعامالت 
  جمال اإلدارة واملعامالتيف  ملعارف واملهارات الصحيحةاقف واحتديد الفرص ومتثيل املو 

  45  :املعتمدة عدد الساعاتإمجايل  .12
 

 


