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  N/345/7/1012    املاجستري يف إدارة املوارد البشرية: الربانمج .1
 MT10 :الرمز . 2
  وزارة التعليم العايل: بياانت تصريح .3

i.  :رقم التصريح من قطاع التعليم اخلاص(JPS): JPT/BPP(U)1000-801/64/Jld.7(15) 
ii.  :2017مايو  29اتريخ إصدار التصريح 

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

 MQA/PA 8604رقم التسجيل:  
 الكلية والقسم:  .5

 كلية اإلدارة واملعامالتالكلية:  
 االقتصاد واإلدارةقسم  القسم:

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

 أو غري متفرغ متفرغ. 
 (املاجستريكتابة حبث )رسالة الدراسة:   طبيعة 

 املاليوية واالجنليزيةلغة الدراسة:  .7
  مدة الدراسة:  . 8

  :فصول دراسية ) سنتان( 4متفرغ 
  :فصول دراسية ) ثالث سنوات( 6غري متفرغ 
  الدراسي  أسابيع من امتحاانت 3أسبوًعا من احملاضرات و  14حيتوي كل فصل دراسي على

 <للحصول على التقومي األكادميي احلايل www.kuis.edu.myقم بزايرة املوقع اإللكرتوين  .النهائي
 :أوقات الدراسة .9

 ليالً  10:00صباًحا إىل  8:00اجلمعة ، من الساعة  يوم االثنني إىل يوم من. 

http://fpm.kuis.edu.my/
http://www.kuis.edu.my/
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  6:00تكون ساعات احملاضرة من  )مواد فقط(  املاجستري الدراسي على مستوى لربانمجلابلنسبة 
 مركزو  األكادمييةالشؤون قسم يتم ترتيب جدول احملاضرات وفًقا لقرار  .ليالً  9:30مساًء إىل 

 .الدراسات العليا
 القبول:متطلبات  .10

 ؛ 2.75البكالوريوس أو ما يعادهلا مع معدل تراكمي ال يقل عن  شهادة 
  ويكون  2.75و  2.50أو ما يعادهلا ، حبد أدىن من املعدل الرتاكمي بني البكالوريوس  شهادةأو

 بعد النجاح يف التقييم الداخلي من قبل اجلهة املختصة ابلكلية. القبول
  2.50رتاكمي ال وعدم استيفاء احلد األدىن  من املعدلأو ما يعادهلا ، س البكالوريو  شهادةأو 

 الت الذات الصلة ابلدراسة.يف جمااملهنية سنوات من اخلربة  5مراعاة يكون القبول مع 
 كحد   درجة 600 ابحلصول على استيفاء متطلبات اللغة اإلجنليزية الوافدينعلى الطالب  شرتطي

لنظام اختبار اللغة اإلجنليزية  6.0( أو درجة TOEFLالختبار اإلجنليزية كلغة اثنية )من ا  أدىن
 (.IELTSالدويل )

  بعد إمتام هذا الربانمج الدراسي، يقدر الطالب على :خمرجات الربانمج .11
  يف جمال إدارة املوارد البشرية توالنظراي اتوتطبيق املعرفإتقان 
 .تطبيق املهارات الفنية بشكل شامل يف جمال إدارة املوارد البشرية 
  االجتماعية مبا يتماشى مع متطلبات الشريعة اإلسالمية اخلدماتيف املكتسبة تطبيق املهارات 
 إدارة املوارد البشريةختصص ع مبا يتماشى مالشخصية املهنية و  ابلقيم احلميدة التحلي 
 يف اجملموعة على التواصل كقائدملوهبة القيادية وا لقدرة على إبراز السماتا. 
 على حتديد وحل املشاكل يف إدارة املوارد البشرية. القدرة 
 التعلم مدى احلياة(. املعارف املتجددة يف حتصيل املكتسبة املعلومات تطبيق( 
   حتقيق النمو الوظيفي اإلدارة ورايدة األعمال من أجل كيفياتحتسني 

 :املعتمدة الساعاتعدد إمجايل  .12
 : ال توجدةعدد الساعات املعتمد

 كلمة.   60.000-30.000 حجم الرسالة: من
 شرط كتابة الرسالة: أن يكون الطالب انجحا يف مادة مناهج البحث.

 


