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 دمـةـقـم

ستتقا ة فتتي  دمتتة المجتمتتي الستتعودي ورا تتدة فتتي  قتتدي  بتترامج  -ومازالتتج  –كانتتج جامعتتة الملتتك ستتعود دا متتا 

التتدكتوراه فتتي كتتل متتا التعللتتات العلميتتة  ىالماجستتتير  و علتت  مستتتو ىالدراستتات العليتتا ستتوام علتت  مستتتو

عتتام عتتد  ق  تتدم  ستت  إدارة األعمتتال برنامجتتل المتميتتف للماجستتتير فتتي إدارة األعمتتال وب. والتعللتتات اسنستتانية

قتدم  وصارت لل ستمعة ممتتازة دا تل مجتمتي األعمتال الستعودي و قتو   ريجتوه مراكتف ممتتازة فيتل،  ،م1110

فتي المملكتة دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال التيي يعتقتر  ول برنتامج متا هتيا اليتوف لتيس فقت   برنامجالكلية 

 :العربية السعودية وحدها ولكا في ميطقة العليج العربي بأسرها لتمأل بل فراغا طال مداه حيث  ق هيا القرنامج

 معتمدة سوام  ىيوفر فرصة للطالب الحاصليا عل  الماجستير ما جامعة الملك سعود  و ما جامعات   ر

 .دكتوراهدا ل المملكة  و  ارجها مما يرغقوق في مواصلة دراسة ال

 يلقي حاجة القطاعيا العاص والحكومي ما الكوادر العلمية المؤهلة. 

 يستثمر الموارد المتوفرة دا ل الجامعة و ارجها لغرض القحث العلمي و يمية  درات القاحثيا. 

 

 تتتلعر رستتالة القرنتتامج فتتي إعتتداد و هياتتة الطتتالب والطالقتتات توي المواهتتب واتستتتعداد ال علتتي المتميتتفيا 

ام بالتتدريس والقحتث فتي الجامعتات والمعاهتد ومراكتف القحتوا والدراستات الستعودية والعربيتة، إ تافة إلت  للقي

 ولي الوظا ف القيادية في  طاف األعمال و يمية  درا ه  عل  المساهمة فتي  طتوير طترأ و ستاليب وممارستات 

ويهتت   . مي اآل ريا بمعتلف السقل إدارة األعمال في التعللات التي يقدمها القرنامج وم اركة نتا ج بحوثه 

القرنامج بتعريج األفراد القادريا عل  المساهمة القيامة في دفي عجلتة التقتدم فتي مجتاتت إدارة األعمتال ستوام 

كاق تلك في حقل التدريس  و القحث دا ل الجامعات  و في إدارات القحوا  و في المراكف القيادية دا تل الهياتات 

 . طاف العاصالحكومية وشركات الق

 

 رنـامجـقـ هــداف ال

 : تلعر  هداف برنامج دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال فيما يلي

 .دع    سام إدارة األعمال بالجامعات السعودية والعربية بأعضام هياة  دريس مؤهليا عل   عل  مستوى .1

 طقيقها ب كل  اص عل  القحث والدراسات األكاديمية في مجاتت إدارة األعمال و مستوى قام برات .0

السوأ السعودية حيث  نل بجانب الدراسة المكثفة للمقررات تات العال ة بالتعلر فإق عملية القحث 

العلمي  عتقر عيلرا  ساسيا وسمة مميفة لقرنامج الدكتوراه حيث يقوم الطالب بأدام القحوا في 

ة و حليل ونقد آ ر التطورات العلمية في المقررات المطلوبة بالقرنامج باس افة إل  اشتراكه  في ميا  
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اليدوات التي  عقد في  عللا ه  مي إ احة الفرصة له  لالشتراك في القحوا التي يقوم بها الم رفوق 

 . األكاديميوق

صقل العقرة اسدارية المتوفرة لرجال األعمال الييا يلتحقوق بالقرنامج وربطها باألصول اليظرية والعلمية  .4

 .لسدارة األعما

 

 سـ  الـدرجـةا

 :عل  اليحو التالي( Ph.D. in Business Administration)درجة دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال 

 (.Management)دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال في  علر اسدارة  -

 (.Marketing)دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال في  علر التسويق  -

 (.Finance)رة األعمال في  علر المالية دكتوراه الفلسفة في إدا -

 

 الققـول شروط

 : ق يكوق حاصال عل  درجة القكالوريوس ما جامعة الملك سعود  و ما يعادلها في  حد التعللات اآل ية .1

اسدارة المالية، السلوك التيظيمي، إدارة الموارد الق رية، التسويق،  :األعمال  عللات إدارة . 

تاج، نظ  المعلومات اسدارية، إدارة األعمال الدولية، إدارة اللحة إدارة العمليات واسن

   .والمست فيات، التأميا، والتعللات األ رى في إدارة األعمال

 .عل   ق ييظر في كل طلب عل  حده ،التعللات األ رى غير إدارة األعمال .ب

ما ( Master of Business Administration) درجة الماجستير في إدارة األعمال  ق يكوق حاصال عل  .2

 و درجة الماجستير في  ي  علر آ ر عل   ق ييظر في كل حالة عل  جامعة الملك سعود  و ما يعادلها 

 . و ما يعادلل نقاط( 5)ما ( 3) راكمي ت يقل عا  معدلوب، هحد

ما )سنترنج عل  نظام ا (TOEFL)ا تقار التوفل في ( 02) حاصال عل  درجة ت  قل عامتقدم  ق يكوق ال .3

، ويجوز إستثيام (IELTS)نقاط في ا تقار اآليلتس  (5.5) و ، (ور ياليظام ال عل درجة  552 يعادل

الحاصلوق عل  درجة الماجستير ما إحدى الجامعات المعتمدة التي  ت  فيها الدراسة باللغة المتقدموق 

 .سيواتب رط  ت يكوق  د مض  عل   عرجه  ميها  كثر ما  مس  ،اسنجليفية

 .(GMAT) الجيمات ا تقار قدي  نتيجة  .4

 .المقابلة ال علية ق يجتاز  .5

 

 جـرنـامـقـعــام للـال ـهـيـكـلال

 

 :، ومايلي متطلقات القرنامجاسدارة، والتسويق والمالية: يض  القرنامج ثالثة  عللات هي

 .إجتياز المقررات التكميلية، إق وجدت(.  1)

 : دراسية مقسمة كاآل ي وحدة( 45)سج وثالثيا اجتياز (.  0)

 .في مقررات في مهارات القحث والتحليل اسحلا ي وحدة( 15) ةع ر مس  . 
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 .في مقررات في مجال التعلر وحدة( 15) ةع ر مس  .ب

 .في مقررات مساندة وحدات( 5)سج  .ج

 .ا في التعلرثاني شفوي وكالهماجتياز اتمتحاق ال امل ويحتوي عل  شقيا  ولهما  حريري وال(.  4)

 .وميا  تها بيجاحقرنامج في  حد المو وعات التي يقرها الالدكتوراه رسالة  مام إ(.  3)

 

 قرنامجمقررات ال

 : تمثل المقررات المطلوبة لقرنامج الدكتوراه في إدارة األعمال فيما يلي

 Prerequisitesالمتطلقات األساسية السابقة .   1

 .ب  لفية المتقدممقررات  د  كوق مطلوبة بحسوهي 

 :موزعة كاآل ي وحدة( 45)وثالثيا  سجو  مل   :مقررات الدكتوراه   .0

 Research and Statistical Analysis المقررات الالزمة لتيمية مهارات القحث والتحليل اسحلا ي . 

Skills  وحدة( 15) ةع ر مس ، و تكوق ما. 

 ةع تر مس ، و تكوق ما  Major Coursesلتعلر عل  مستوى متقدم في مجال اإجقارية مقررات  .ب

 .وحدة( 15)

 .وحدة( 5)سج ، و تكوق ما Supporting Coursesمساندة إ تيارية مقررات  .ج

 

 مهارات القحث والتحليل اسحلا يمقررات 

لكي يكوق الطالب  ادرا عل   دام القحث العلمي بيجاح في إدارة األعمال فإق هيه القدرة يجب  ق  كوق 

ميهج القحث العلوم السلوكية، و  سسليظرية ات تلادية، وا :يية عل  فه  كامل لمجاتت ثالثة هيمق

ولكي يكتسب الطالب المهارات المطلوبة في هيه المجاتت يجب  ق يجتاز بيجاح .  واألساليب اسحلا ية

 :في هيه المجاتت كما يلي وحدة( 15) مس ع رة 

 

 دارةفي  علر اس جقاريةاس قرراتالم

 

 الوحدة س  المقررا الرمف والر  

 4 بيام و طوير اليظريات في إدارة األعمال دار 521

 4 متقدمة في  لمي  القحوابحث حلقة  دار 510

 4  تلادي متقدما حليل   لد 525

  لد 520

 كمي 520

 (لتعلر المالية)القياسي  تلاد ات

 (يقلتعللي اسدارة والتسو)متقدم في األعمال م إحلا
4 

  لد 521

 كمي 521

 (لتعلر المالية)القياسي المالي  تلاد ات

 (لتعللي اسدارة والتسويق)  حليل  طقيقي متعدد المتغيرات
4 

 15 إجمالي متطلقات مهارات القحث والتحليل اسحلا ي 
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 التعللاتمقررات 

 

 اسدارةج ـامـرنـب
 

 اسجقارية ةمتقدمالمقررات ال(.   )

في المقررات  وحدة( 15) ةع ر مس ميي الطالب والطالقات الملتحقيا بالقرنامج يجب  ق يجتاز ج

 :كاآل ي اسدارة المتقدمة في  علر

 

 في  علر اسدارة جقاريةاس قرراتالم

 الوحدة س  المقررا الرمف والر  

 4 نظرية التيظي   در  511

 4 تيظيمي المتقدمالسلوك ال  در  514

 4 الموارد الق ريةإدارة حلقة بحث في   در  513

 4 حلقة بحث في اسدارة اسسترا يجية  در  515

 4 دارة ضايا معاصرة في اس  در  542

 15 المطلوبة في  علر اسدارة الوحداتإجمالي  

 

 مساندةالمقررات ال(.  ب)

لم رف وحدات عل  األ ل بالت اور مي ا( 5)سج عل  الطالب  ق يعتار ما بيا المقررات التالية 

 :األكاديمي

 

 في  علر اسدارةاس تيارية مقررات ال

 عدد الوحدات س  المقررا الرمف والر  

 4 القيادة في الميظمات  در  510

 4 إدارة الجودة ال املة  در  502

 4 حوكمة ال ركات  در  500

 4   نظرية ا عات القرار  در  503

 4 التغيير والتطوير التيظيمي  در  505

 4 ات الالبارامترية التطقيقيةحلاماس كمي 511

 

 

 قـويـسـتـج الـامـرنـب
 

 ةمتقدمالمقررات ال(.   )

في المقررات  وحدة( 15)ع رة  مس يجب  ق يجتاز جميي الطالب والطالقات الملتحقيا بالقرنامج 

 :كاآل ي التسويق المتقدمة في  علر
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 في  علر التسويق جقاريةاس قرراتالم

 الوحدة س  المقررا   الرمف والر

 4 المتقدم سلوك المستهلك  سق 511

 4 حلقة بحث في نظرية التسويق  سق 514

 4 بحوا التسويق  سق 513

 4 سويق يوات التحلقة بحث في   سق 515

 4  ضايا معاصرة في التسويق  سق 542

 15 تسويقإجمالي الوحدات المطلوبة في  علر ال 

 

 ةمساندالمقررات ال(.  ب)

وحدات عل  األ ل بالت اور مي الم رف ( 5)سج عل  الطالب  ق يعتار ما بيا المقررات التالية 

 :األكاديمي

 

 في  علر التسويقاس تيارية مقررات ال

 عدد الوحدات س  المقررا الرمف والر  

 4 إدارة الميتجات  سق 510

 4 المتكاملة  لاتت التسويقيةات  سق 502

 4 العالميالتسويق   سق 500

 4  سويق العدمات  سق 503

 4 حوكمة ال ركات  در  500

 4 ات الالبارامترية التطقيقيةحلاماس كمي 511

 

 ةـيـالـمـج الـامـرنـب
  

 ةمتقدمالمقررات ال(.   )

في المقررات  وحدة( 15)ع رة  مس يجب  ق يجتاز جميي الطالب والطالقات الملتحقيا بالقرنامج 

 :كاآل ي المالية لرالمتقدمة في  ع
 

 

 في  علر المالية جقاريةاسالمتطلقات 

 الوحدة س  المقررا الرمف والر  

 4 اليظرية المالية مال 511

 4 المعاطر والم تقات المالية مال 514

 4 ال ركاتمالية حلقة بحث في  مال 513
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 الوحدة س  المقررا الرمف والر  

 4 حلقة بحث في اتستثمار مال 515

  4  ضايا معاصرة في المالية مال 542

 15 إجمالي الوحدات المطلوبة في  علر المالية 

 

 مساندةالمقررات ال(.  ب)

وحدات عل  األ ل بالت اور مي الم رف ( 5)سج عل  الطالب  ق يعتار ما بيا المقررات التالية 

 :األكاديمي
 

 في  علر الماليةاس تيارية مقررات ال

 عدد الوحدات س  المقررا الرمف والر  

 4 لية السلوكيةالما مال 510

 4  قيي  األصول مال 502

 4 اسدارة المالية الدولية مال 500

 4 حوكمة ال ركات  در  500

 4  حليل  طقيقي متعدد المتغيرات كمي 521

 4 ات الالبارامترية التطقيقيةحلاماس كمي 511

 

 اتمتحاق ال امل

رات ويجب  ق يحلل عل  معدل  راكمي ت يقل عا جيد نتهام ما جميي المقرمتحانا شامال بعد اتايجتاز الطالب 

ما المادة الثامية ع رة ما ت حة الدراسات ( د)و ير الفقرة  . المطلوبة لقرنامجل الوحداتجدا عيد إنهام 

في فلليا دراسييا " جيد جدا"نعفض معدلل التراكمي عا  قدير  العليا بالجامعة عل  إلغام  يد الطالب إتا 

ستثي  ما تلك الطالب اليي  نه  المقررات الدراسية فيسمح لل بدراسة بعض مقررات الدراسات متتالييا، وي

، عل   ق يت  تلك  الل فلل دراسي واحد بيام عل  "جيد جدا"العليا ليتمكا ما رفي معدلل التراكمي إل  

 .وموافقة عمادة الدراسات العلياقرنامج  وصية مجلس ال

وفق القواعد التي يقرها مجلس عمادة  القرنامجحج إشراف لجية يحددها مجلس متحاق شامل  اويعقد للطالب 

ما  حريري واآل ر متحاق ما شقيا  حدهويتكوق هيا ات . الدراسات العليا وتلك  قل  سجيل مو وف الرسالة

اه متحاق ال امل ب قيل في مجال التعلر الر يسي للطالب، ويكوق الطالب مرشحا للدكتورشفهي، ويعقد ات

متحاق ال امل فيعامل حسب لوا ح الدراسات العليا وإتا   فق الطالب في ات متحاق ب قيل،جتيازه لالابعد 

 .بالجامعة

 

 ةـرســـالـال

فيكوق  القرنامجفي توفرة جتيازه اتمتحاق ال امل ب قيل في  حد التعللات المايسجل الطالب الرسالة بعد 

 (. سويق) سق  022 و ( مالية)مال  022 و ( إدارة) در  022
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 ملعر برنامج دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال
 

 المرحلة المتطلقات

 يكوق الطالب  د استكملها  قل القرنامجوحدة  قعا لمر يات  03-15: متطلقات سابقة ،

 .القدم في دراسة الدكتوراه، ويستكمل ما ييقلل ميها بجامعة الملك سعود

 مقسمة كاآل يوحدة  45:  مقررات القرنامج: 

 15 مقررات في مهارات القحث والتحليل اسحلا ي( 5): وحدة. 

 15 مقررات في مجال التعلر( 5): وحدة. 

 5 مقررات مساندة( 0):  وحدات. 

 

المقررات (: 1)

 الدراسية

 اتمتحاق ال امل(: 0) .يحتوي عل  شقيا  حريري ث  شفوي في التعلر

 الرسالة(: 4) .راسية وت  فيد عا ستة فلول دراسيةت  قل مدة إعدادها عا  ربعة فلول د
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 العطة الدراسـية لتعلر اسدارة

 

  (0)الفلل     (1)الفلل  

 4 نظرية التيظي   در  511  4 بيام و طوير اليظريات في إدارة األعمال دار 521

 4 السلوك التيظيمي المتقدم  در  514  4  حليل إ تلادي متقدم  لد 525

 4  حليل  طقيقي متعدد المتغيرات كمي 521  4 إحلام متقدم في األعمال يكم 520

 1 اسجمالي   1 اسجمالي 

 

  (3)الفلل     (4)الفلل  

 4 دارةاس ضايا معاصرة في   در  542  4 الموارد الق رية   حلقة بحث في إدارة   در  513

 4 حلقة بحث متقدمة في  لمي  القحوا دار 510  4 را يجيةحلقة بحث في اسدارة اسست  در  515

 4 مـقــرر مـسـانـد   4 مـقــرر مـسـانـد 

 1 اسجمالي   1 اسجمالي 

 

      (5)الفلل  

 

  در   022

 ( حريري وشفوي)اتمتحاق ال امل 

  إعداد الرسالة
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 العطة الدراسـية لتعلر التسويق

 

  (0)الفلل     (1)لفلل ا 

 4 المتقدم سلوك المستهلك  سق 511  4 بيام و طوير اليظريات في إدارة األعمال دار 521

 4 حلقة بحث في نظرية التسويق  سق 514  4  حليل إ تلادي متقدم  لد 525

 4  حليل  طقيقي متعدد المتغيرات كمي 521  4 إحلام متقدم في األعمال كمي 520

 1 اسجمالي   1 ياسجمال 

 

  (3)الفلل     (4)الفلل  

 4  ضايا معاصرة في التسويق  سق 542  4 بحوا التسويق  سق 513

 4 حلقة بحث متقدمة في  لمي  القحوا دار 510  4 سويق يوات التحلقة بحث في   سق 515

 4 مـقــرر مـسـانـد   4 مـقــرر مـسـانـد 

 1 اسجمالي   1 اسجمالي 

 

      (5)الفلل  

 

  سق  022

 ( حريري وشفوي)اتمتحاق ال امل 

  إعداد الرسالة
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 العطة الدراسـية لتعلر المالية

 

  (0)الفلل     (1)الفلل  

 4 اليظرية المالية مال 511  4 بيام و طوير اليظريات في إدارة األعمال دار 521

 4 المعاطر والم تقات المالية مال 514  4 يل إ تلادي متقدم حل  لد 525

 4 المالي القياسي تلاد ات  لد 521  4 القياسي تلاد ات  لد 520

 1 اسجمالي   1 اسجمالي 

 

  (3)الفلل     (4)الفلل  

 4 ةالمالي ضايا معاصرة في  مال 542  4 ال ركاتمالية حلقة بحث في  مال 513

 4 حلقة بحث متقدمة في  لمي  القحوا دار 510  4 حلقة بحث في اتستثمار مال 515

 4 مـقــرر مـسـانـد   4 مـقــرر مـسـانـد 

 1 اسجمالي   1 اسجمالي 

 

      (5)الفلل  

 

 مال  022

 ( حريري وشفوي)اتمتحاق ال امل و

  إعداد الرسالة
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 القرنامج مقرراتوصف 

 

 

 

 (2+4) 4   بيام و طوير اليظريات في إدارة األعمال - دار 521

سيفحص و. يهتم المقرر بكيفية االستخدام الفعال لنظرية المعرفة في إعداد وتوضيح الحجج الصارمة منطقيا والدفاع عنها

بناء وتطوير واختبار النظريات، وسيتم  طالب الدكتوراه بخلفياتهم المتنوعة في إدارة األعمال العمليات التي وجهت

تشمل . التركيز على المعايير المستخدمة في تقييم مدى كفاية التوضيحات المقدمة ومدى كفاية النظريات الحالية النافعة

موضوعات المقرر فلسفة العلوم، والبحث عن مشاكل وأسئلة البحث وصياغتها، والبحث عن األدبيات ومراجعتها، 

ومتوقع من كل طالب في هذا المقرر أن . ألساسية للقياس، والمعاينة، وطرق وتصاميم البحوث النوعية والكميةوالمفاهيم ا

 .دار 598: قساب متطلب . يعد مقترحاً بحثياً ومراجعة لألدبيات

 

 (2+4) 4    متقدمة في  لمي  القحوابحث حلقة  - دار 510

وكيفية تطبيقها في دراسة المشكالت المتعلقة بإدارة األعمال، ويساهم في يناقش هذا المقرر طرق وأساليب البحث المتقدمة 

التعرف ( 1: )تشمل أهداف المقرر تطوير قدرة الطالب في.  تنمية قدرات الطالب على كيفية إعداد مقترح رسالة الدكتوراه

مراجعة األدبيات ( 3)، تحديد موضوع البحث المناسب( 2)على أساليب وطرق البحث المتقدمة في إدارة األعمال، 

تصميم خطة ( 6)إعداد وتصميم مشروع البحث، ( 5)إعداد أسئلة وفرضيات البحث، ( 4)المرتبطة بموضوع الدراسة، 

 .دار 611: قساب متطلب.  تحليل البيانات وتفسير النتائج

 

 (2+4) 4        نظرية التيظي  - در  511

عادة ما تنتمي إلى المستوى  ي في تحليل المنظمات، ويهتم بموضوعاتيركز المقرر على المدخلين النفسي واالجتماع

الكلي لتحليل المنظمات مثل بيئة المنظمات، والهيكل التنظيمي، والتقنية التنظيمية، والنفوذ التنظيمي، باإلضافة إلى فاعلية 

, بهياكل وعمليات وأداء المنظماتويتناول المقرر مسح وتحليل نقدي للنظريات والبحوث المعاصرة المتعلقة .  المنظمات

ويتيح المقرر للطالب فرصة .  باإلضافة إلى مناقشة موضوعات متعلقة بإعادة التنظيم والعالقات بين المنظمات المختلفة

 .دار 511: قساب متطلب .اكتساب المهارات التشخيصية والتحليلية الضرورية والالزمة في مجال الدراسات التنظيمية

 

 (2+4) 4      لسلوك التيظيمي المتقدما - در  514

المعاصرة، وتحديد الموضوعات البحثية، وصياغة  يهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطالب على فهم مجاالت البحوث

كذلك يشجع المقرر الطالب على تقييم البحوث السلوكية .  المشاكل البحثية في هذا المجال، واختيار طرق البحث المناسبة

ويشترك الطالب في نقد طرق . النظريات السلوكية على وصف وتفسير الممارسات العملية في المنظمات وتحديد قدرة

البحث المستخدمة في أبرز البحوث المعاصرة في السلوك التنظيمي، وكذلك في نقد وتقييم هذه البحوث من حيث مدى 

يب التوصل حليل البيانات، واختبار الفرضيات وأسالوأساليب ت، والمقاييس، الفرضيات، واتساقها مع النظريات ذات العالقة

 .دار 511: قساب متطلب .إلى النتائج وتفسيرها

 

 (2+4) 4    الموارد الق ريةحلقة بحث في إدارة  - در  513

يتناول هذا المقرر إدارة الموارد البشرية المعاصرة وعالقتها بالنظريات في المجاالت التنظيمية، واالجتماعية، 

وستناقش المواضيع البحثية الحديثة في . عالج هذه المواضيع على المستويين الفردي والتنظيميوت  . ديات العمالةواقتصا

ويشترك الطالب في نقد طرق البحث المستخدمة في أبرز البحوث المعاصرة في . مجال إدارة الموارد البشرية بتعمق

حيث مدى اتساقها مع النظريات ذات العالقة، والفرضيات، الموارد البشرية، وكذلك في نقد وتقييم هذه البحوث من 

 .دار 512: قساب متطلب .والمقاييس، وأساليب تحليل البيانات، واختبار الفرضيات وأساليب التوصل إلى النتائج وتفسيرها
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 (2+4) 4    ةاتسترا يجياسدارة حلقة بحث في  - در  515

ويغطي المفاهيم األساسية المتعلقة بوضع هيكل عملية التخطيط  المنظمات فياإلدارة اإلستراتيجية يناقش هذا المقرر 

ويتضمن المقرر مراجعة البحوث المتعلقة بوضع أهداف المنشأة، وتقييم نقاط القوة ونقاط الضعف .  والرقابة اإلستراتيجية

ييم إدارة المنشأة من حيث مدى كما يشمل المقرر تق. بها، وتصميم نظام التخطيط، ووضع النموذج االستراتيجي للمنشأة

ويركز المقرر أيضا على عملية . دراستها للمسح البيئي، واألخذ في االعتبار العوامل الخارجية الحرجة في عملية التخطيط

 .دار 597 :قساب متطلب .تطبيق االستراتيجيات واآلليات واألدوات المستخدمة في عملية التخطيط والرقابة

 

 (2+4) 4      القيادة في الميظمات  - در  510

ويوضح . يناقش هذا المقرر عدداً من المداخل لدراسة القيادة ويهدف إلى بيان مدى ثراء وتعقيد بحوث ونظريات القيادة

المقرر مراحل تطور المعرفة الخاصة بظاهرة القيادة، ويحدد مساهمات المداخل الفكرية المختلفة مثل مدخل السمات، 

ويعرض المقرر نتائج البحوث .  لسلوكي، والمدخل الموقفي للقيادة، وكذلك مدخل القيادة اإللهامية الحديثةوالمدخل ا

ويركز المقرر على كيفية تطوير وتحديد .  التجريبية التي أجريت الختبار نظريات القيادة السائدة في الوقت الحاضر

: قساب متطلب .صميم البحث، وتجميع البيانات في مجال القيادةالمشاكل البحثية، وبناء النظريات، وصياغة الفرضيات، وت

 .دار 511

 

 (2+4) 4       إدارة الجودة ال املة - در  502

يقدم هذا المقرر تغطية كاملة إلدارة الجودة الشاملة مع التركيز على المبادئ والتطبيقاات المتعلقاة بهاا مثال إرضااء العميال، 

كمااا يااتم التركياز علااى األدوات واألساااليب .  مر، والشااراكة ماع المااورد، وقيااس األداءوإشاراك الموفااف، والتحساين المساات

المسااتخدمة مثاال الضاابط اإلحصااائي لعمليااة المعالجااة، ونظاام الجااودة، والمقارنااة المرجعيااة، وتعبئااة دوال الجااودة، وتصااميم 

بتحليل وتقيايم الدراساات التاي أجريات فاي ويقوم الطالب .  التجارب، وهندسة جودة تاكوشي، وكيفية اإلخفاق، وتحليل األثر

 .هذا المجال

 

 (2+4) 4        حوكمة ال ركات - در  500

ويتم دراسة كيفية حوكمة الشركات الحديثة والجهة . يتأثر النشاط التجاري بقضايا حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية

لمتعلقة بإدارة الشركات، وأفضل الممارسات وبعض األمثلة المسؤولة في ذلك، ومناقشة اآلثار المترتبة على التشريعات ا

تحمي مصلحة ال البارزة من الشركات التي تعرضت النتقادات بسبب سوء إدارة الشركات والسياسات المتساهلة التي 

مة ويتناول المقرر ايضا إجراء مقارنات عالمية لهياكل الحوك. الموففين والعمالء وقيمة عالمة الشركات التجارية

 .والقضايا القانونية التي تنشأ في السيطرة على الشركات

 

 (2+4) 4       نظرية ا عات القرار -  در 503

محور ( 1: )يهدف هذا المقرر إلى تحليل ونقد البحوث والنظريات الخاصة باتخاذ القرارات والتي تدور حول ثالثة محاور

ومحور معياري أي استخدام نظرية الحقائق المقررة في ( 2)، وصفي أي استخدام نظرية اتخاذ القرارات لوصف السلوك

ويناقش المقرر .  ومحور توجيهي أي استخدام األساليب التصحيحية في تحسين اتخاذ القرار( 3)اختيار بدائل التصرف، 

قشة شاملة ويوفر المقرر منا(.  Bayes’s theorem)مفاهيم مثل االختيار الرشيد، والمنافع المتوقعة، ونظرية بييز 

 .دار 511: قساب متطلب. للدراسات والبحوث العلمية المتعلقة باتخاذ القرار

 

 (2+4) 4      التغيير والتطوير التيظيمي - در  505

يناقش المقرر الفرضيات واألسس المنطقية والنظريات المتعلقة بالتغيير والتطوير التنظيمي، ويهدف إلى تمكين الطالب من 

ير المنظمات وكيفية توجيه المديرين لعمليات التغيير التنظيمي والتعرف على العوامل الرئيسة التي دراسة كيفية تغي

ويوضح المقرر األساليب الرئيسة التي تشملها عمليات التغيير التنظيمي ويقوم بتقييم فاعلية .  يتضمنها التغيير التنظيمي

ات الثقافية التي يمكن أن تقف في سبيل التطبيق الفعال لبرامج برامج وجهود التغيير التنظيمي، فضال عن مناقشة المعوق

 .دار 511: قساب متطلب. التطوير التنظيمي



 13صفحة                        كلية إدارة األعمال      -مجلس برامج الدراسات العليا في إدارة األعمال  – دكتوراه الفسلفة في إدارة األعمال برنامج

 (2+4) 4       ضايا معاصرة في اسدارة - در  542

الهدف الرئيس لهذا المقرر هو مناقشة وتحليل ونقد القضايا والمشكالت اإلدارية المعاصرة ومراجعة البحوث والدراسات 

ويهتم المقرر بصفة خاصة بالمواضيع في مجاالت إدارة الموارد البشرية، . اشئة في أدبيات اإلدارة في جميع مجاالتهاالن

وقد يختلف . إدارة العمليات، اإلستراتيجيات التنافسية، والمواضيع األخرى التي لم تغطى في المقررات األخرى في اإلدارة

 .أهمية الموضوعات المعاصرة وحسب رؤية أستاذ المقرر محتوى المقرر من فصل دراسي إلى آخر حسب

 

 (2+4) 4      المتقدم  سلوك المستهلك -  سق 511

يناقش هذا المقرر التطور الذي مرت به البحوث والنظريات والنماذج العلمية الخاصة بسلوك المستهلك وتقييم هذا التطور 

قراءات وسيقوم الطالب بإجراء بحوث مكتبية وتقديمها ومناقشتها  ويتضمن المقرر عدة.  من الناحيتين النظرية والعملية

بالمحاضرات مع عرض نقده لما وصلت إليه الدراسات السابقة من نتائج في ذلك المجال وتكوين موقف واضح من 

 .دار 541: قساب متطلب. مناقشتها المواضيع التي يتم

 

 (2+4) 4     حلقة بحث في نظرية التسويق - سق  514

ناقش هذه الحلقة المواضيع المتصلة بتطوير واختبار النظريات في مجال البحوث االجتماعية، وبناء النظريات االستنتاجية ت

تناقش التطور التاريخي للفكر التسويقي كما والنظريات االستقرائية، والنماذج العلمية وكيفية تكوينها، ( االستداللية)

أدت إلى إرساء قواعد التسويق كعلم مستقل، وتتعرض لألدبيات المتعلقة بفلسفة وتفحص مساهمات الكتاب األوائل التي 

يتضمن المقرر قراءات متنوعة يقوم .  التسويق الحديث وما وصلت إليه اليوم على أيدي الكتاب والباحثين المعاصرين

 .دار 541: قساب متطلب . ا وعرضها بالمحاضراتالطالب بتحليلها وتقييمه

 

 (2+4) 4       وا التسويقبح - سق  513

يشمل . تهدف هذه الحلقة إلى توسيع معارف الطالب ومهاراته إلى ما هو أبعد من آليات بحوث التسويق وجمع المعلومات

ذلك تطبيق أساليب البحث في مشاكل تسويقية محددة مثل تقديم المنتجات الجديدة، وبحوث اإلعالن واالتجاهات النفسية 

ن يكون الطالب مدربا تدريبا مكثفا على استخدام البرامج اإلحصائية المتقدمة في مجاالت تصميم وتنفيذ يجب أ.  للمستهلكين

وسوف يكلف الطالب أثناء دراسته لهذا المقرر بتحليل عدد من الحاالت .  التجارب والتحليل اإلحصائي متعدد المتغيرات

 .كمي 619دار،  541 :سابق متطلب.  والقيام بمشاريع بحث

 

 (2+4) 4        يوات التسويقحلقة بحث في  –  سق 515

تهدف هذه الحلقة إلى مناقشة موضوعات البحث الرئيسية والتطورات الحديثة في مجال قنوات ومؤسسات التسويق حيث 

قوم الطلبة سي. يتم مراجعة البحوث الكالسيكية والحالية ذات العالقة باإلضافة إلى استكشاف األفكار الحديثة في هذا المجال

 .دار 541: قساب متطلب .قاالت المحددة لهم في هذا المجالبقراءة ومناقشة ونقد الم

 

 (2+4) 4        إدارة الميتجات -  سق 510

عرف يشمل ذلك الت.  يزود هذا المقرر الطالب بالمعرفة المتخصصة ومهارات التحليل والتقييم الالزمة إلدارة المنتجات

ويقوم .  ستراتيجية للمنتجات واستخدام األدوات واألساليب التحليلية المتوفرة في هذا الميدانرارات اإلعلى كيفية اتخاذ الق

 . ةالطالب بمراجعة وتقييم بحوث المنتجات، كما تشمل طرق التدريس المستخدمة دراسة الحاالت وإجراء التجارب الميداني

 .دار 541: قساب متطلب

 

 (2+4) 4     المتكاملةة ات لاتت التسويقي -  سق 502

يناقش المقرر نظريات االتصال وتطبيقاتها في مجال التسويق، ويركز على مراجعة ونقد الدراسات المتعلقة باألسس 

السلوكية لالتصاالت التسويقية، ونشر االختراعات في المجتمع، ووسائل اإلقناع في عملية االتصال، ونماذج االستجابة 

الموقع التنافسي للمنتج، وفاعلية اإلعالن، وجاذبية الرسالة، واستراتيجيات وسائل اإلعالم، وغير  لإلعالن، واستراتيجيات
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بحوث التي أجريت في هذا ويقوم الطالب بمراجعة ومناقشة ال. ذلك من االتجاهات الحديثة في بحوث االتصاالت التسويقية

 .دار 541: قساب متطلب. المجال

 

  (2+4) 4       التسويق العالمي -  سق 500

ويشمل المقرر .  يهدف المقرر إلى مناقشة وتحليل وتقييم الدراسات والبحوث المتعلقة بأنشطة التسويق العالمي

الموضوعات المتعلقة بنظريات التجارة الخارجية، واستراتيجيات التسويق الدولي، وبحوث التسويق الدولي ونظم 

فة إلى ذلك عددا من الموضوعات المعاصرة مثل التنميط مقابل التكيف، وأثر ويناقش المقرر باإلضا.  المعلومات الدولية

العوامل الثقافية واالجتماعية والتنافسية واالقتصادية والتشريعية والسياسية على أنشطة التسويق العالمي، ووضع 

 إشارة خاصة إلى المملكة العربيةالصادرات غير التقليدية وأثر منظمة التجارة العالمية على اقتصاديات الدول النامية مع 

 .دار 541: قساب متطلب .السعودية

 

  (2+4) 4        سويق العدمات - سق  503

يتم مراجعة بحوث  حيث تهدف هذه الحلقة إلى مناقشة موضوعات البحث الرئيسية والتطورات الحديثة في مجال الخدمات

يتضمن المقرر قراءات متنوعة يقوم . هذا المجالألفكار الحديثة في باإلضافة إلى استكشاف ا والحاليةالخدمات الكالسيكية 

فإن الحلقة  طوال الفصل الدراسي المراجعات والمناقشات استمرارالطالب بتحليلها وتقييمها وعرضها بالمحاضرات، ومع 

 .دار 541: قساب متطلب. ستسمح للطلبة بتطوير أفكار ومتترحات وبحوث مرتبطة بهذا المجال

 

 (2+4) 4     ضايا معاصرة في التسويق  - سق  542

الهدف الرئيس لهذا المقرر هو مناقشة وتحليل ونقد القضايا والمشكالت التسويقية المعاصرة ومراجعة البحوث والدراسات 

وكيفية ويهتم المقرر بصفة خاصة بالمواضيع التسويقية في إطارها العالمي .  الناشئة في أدبيات التسويق في جميع مجاالته

قد يختلف محتوى المقرر من فصل دراسي إلى .  تطبيق األدوات والطرق التسويقية الحديثة والناشئة في البيئة السعودية

 . ررآخر حسب أهمية الموضوعات المعاصرة وحسب رؤية أستاذ المق

 

 (2+4) 4        اليظرية المالية -مال  511

 الضريبي لفهم نهجمال: المواضيع وتشمل .تالشركانظريات مالية  جالمجموعة واسعة من المواضيع في م يغطى المقرر

، وسوق المثلىالمالية  اتالتعاقدوكالة في الشركة، والمعلومات غير المتماثلة، الو ، وصراعاتالقرارات المالية في المنشأة

التركيز األساسي سيكون و. االشركات وغيره في مالية تطبيقات تسعير األصولونظرية اإلشارة و الشركات،على  لسيطرةا

اإلستراتيجية، والعقود غير وكالة، والتفاعالت ال المعلومات غير المتماثلة وصراعات تأثير كيفيةفي هذا المقرر على 

المؤثرة والبحوث الجارية،  بأهم المقاالتتعريف الطالب  إلى لمقررهدف اكما ي. عملية صنع القرارات المالية الكاملة في

 .دار 521 :قساب متطلب .المجالاألفكار البحثية الجديدة في ى تنمية هم علوتشجيع

 

 (2+4) 4      المعاطر والم تقات المالية -مال  514

يستقصي هذا المقرر الجوانب المختلفة إلدارة المخاطر المالية للشركات باستخدام المشتقات المالية مثل عقود المستقبليات، 

ويهتم المقرر بنماذج تسعير المشتقات المالية والتي تشمل .  والعمالت، وعقود الخياراتوعقود مبادلة معدالت الفائدة 

نظرية تسعير المراجحة، وتقييم المشتقات في حالة الحياد تجاه المخاطر، والنماذج التي تم تطويرها منذ نموذج بالك 

وعقود المبادلة، وتسعير الخيارات  وتشمل الموضوعات تسعير المستقبليات،. وشولز لتقييم الخيارات على األسهم

ويقوم الطالب .  األمريكية، واستراتيجيات الحماية من المخاطر والمضاربة باستخدام الخيارات وتامين محافظ االستثمار

 .دار 521 :قساب متطلب .بتحليل وتقييم الدراسات التي أجريت في هذا المجال

 

 (2+4) 4     ال ركاتمالية حلقة بحث في  -مال   513

ويتم التركيز بصفة خاصة .  يهدف هذا المقرر إلي تعريف الطالب على تخوم البحث األكاديمي في مجال تمويل الشركات

على البحوث النظرية والتي تبحث في تحديد الهياكل المثلي للتمويل وسياسة توزيع اإلرباح في الشركات في فل محيط 
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كما تشمل الموضوعات األخرى التي .  ت المتوفرة داخل وخارج المنشآتيتميز بتضارب المصالح وعدم تكافؤ المعلوما

تتم تغطيتها في هذا المقرر السيطرة على الشركات، االندماج واالقتناء، واالكتتاب العام األولي في رأس المال، والعسر 

 521 :قساب متطلب .هذا المجال ويقوم الطالب بتحليل وتقييم الدراسات التي أجريت في.  المالي، وتصميم األوراق المالية

 .دار
 

 (2+4) 4      حلقة بحث في اتستثمار -مال  515

يهدف هذا المقرر إلي دراسة وتحليل وتقييم الجوانب النظرية والتطبيقية في تحليل االستثمار وتسعير األصول الرأسمالية 

سواق المالية، والظواهر غير المألوفة في أسواق وتشمل مواضيع المقرر هيكل أسواق المال، وكفاءة األ.   وإدارة المحفظة

المال، والحركة العشوائية في األسواق المالية، والخواص الزمنية والقطاعية للعائد علي األصول االستثمارية حسب 

 .توقعات نماذج تسعير األصول المالية، وتسعير األصول لفترات متعددة ونظرية المراجحة لتسعير األصول الرأسمالية

 .دار 521 :قساب متطلب
 

 (2+4) 4        المالية السلوكية -مال  510

حيث يناقش النظريات والدالئل على وجود تأثير للسلوك . يعتبر هذا المقرر بمثابة مسح شامل ألدبيات المالية السلوكية

واق، الحاالت الموثقة لالنحراف عدم الكفاءة في األس: يغطي المقرر المواضيع التالية. المائل والمنحاز على تسعير األصول

نظرية اإلمكانية، الثقة الزائدة، نظرية الصفات، التمثيل اإلرشادي، : والميل، والتفسيرات المقترحة لتلك الحاالت مثل

 521 :قساب متطلب .يناقش المقرر كذلك مستقبل المالية السلوكية والعديد من قضاياها غير المحلولة. والتوفر اإلرشادي

 .دار
  

 (2+4) 4         قيي  األصول - مال 502

كما يهدف إلى تزويد الطالب  ،المقرر إلى تعريف الطالب بالجوانب النظرية والتطبيقية المتعلقة بتقييم األصول يسعى

ويغطي المقرر نماذج التقييم   .بمهارات وطرق التقييم المختلفة والتي تجعله قادرا على تقييم أي أصل حقيقي أو مالي

إضافة لذلك يغطي المقرر طرقاً مبتكرة لتقييم األصول غير التقليدية، . قليدية مع شرح ألهم نقاط الضعف والقوة فيهاالت

 متطلب .شركات الخدمات المالية، المنشآت الحديثة، والشركات الخاصة و تعد التطبيقات العملية جزءاً مهماً من هذا المقرر

 .دار 521 :قساب
 

 (2+4) 4       لمالية الدوليةاسدارة ا - مال 500

يعالج هذا المقرر مواضيع  متقدمة في المالية الدولية والتي تشمل النماذج النظرية لتحديد معدالت الصرف الفورية واختبار 

مدى تماسكها وصحتها، كما تتم دراسة العالقة بين معدالت الصرف اآلجلة ومعدالت الصرف الفورية المتوقعة مستقبال، 

أما المواضيع األخرى فتشمل التطورات الحديثة .  عالوة المخاطر في النماذج الدولية لتسعير األصول الرأسماليةوطبيعة 

المتعلقة بالمشاكل المالية، والمشاكل النقدية الدولية، وإدارة مخاطر معدالت الصرف، كما تشمل تمويل التجارة واالستثمار 

 .دار 521 :قساب متطلب .الدولية، والنظم المالية الدولية األجنبي، وتكامل وانشطار األسواق المالية
 

 (2+4) 4       ضايا معاصرة في المالية -مال  542

يمثل هذا المقرر تحديثا مستمرا لمقررات المالية في هذا البرنامج من خالل مراجعة عميقة للمواضيع الطارئة والناشئة في 

ويعطي . مويل الشركات، واالستثمار، والمشتقات المالية، وتسعير األصولأدبيات المالية والبحوث المستمرة في مجال ت

المقرر اهتماما خاصا لمواضيع المالية في إطارها العالمي وفي إطار تنامي فاهرة النشاط واالهتمام االجتماعي 

رؤية أستاذ قد تختلف المواضيع من فصل دراسي إلى آخر حسب المواضيع اآلنية ذات األهمية وحسب . للمستثمرين

 .المقرر
 

 (2+4) 4       حليل ا تلادي متقدم - لد  525

يغطى هذا المقرر وبنسبة كبيرة مواضيع ذات الصلة بالنظرية االقتصادية الجزئية مثل هياكل األسواق، المنافسة غير 

م، الخطر وعدم اليقين، اآلثار الكاملة، نظرية المباريات، احتكار القلة، السلوك االستراتيجي، نظريات الرفاه والتوازن العا
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كما يناقش المقرر بعض المواضيع ذات الصلة باالقتصاد الكلى كاالستهالك، واالستثمار .  الخارجية وفشل األسواق

 .والبطالة، والسياسة النقدية، والتضخم واألسعار، و نظريات النمو، ونظريات دورات األعمال

 

 (2+4) 4       ات تلاد القياسي - لد  520

التقدير واالستدالل في نماذج االنحدار الخطية، المشاكل القياسية في نماذج االنحدار، : يناقش هذا المقرر مواضيع مثل

اختالف التباين، االرتباط الذاتي، متغيرات األداء، طرق العزوم المعممة، نماذج المتغير التابع الكيفي، نماذج السالسل 

 .، ونماذج المتغيرات اآلنيةالزمنية، نماذج البيانات المدمجة

 

 (2+4) 4      المالي ات تلاد القياسي - لد  521

نماذج السالسل الزمنية المفردة والتنبوء في المالية، النماذج متعددة المتغيرات، : تشمل المواضيع التي يناقشها هذا المقرر

، اختالف التباين الشرطي، ة، نماذج االنحدار الذاتينماذج متجهات االنحدار الذاتي، نماذج عالقات المدى الطويل في المالي

 .قصد 618: متطلب سابق .والموسمية في األسواق المالية، نماذج التحول، التقلبات واالرتباط

 

 (2+4) 4      إحلام متقدم في األعمال –كمي  520

اءات المتوسطة والمتقدمة، باإلضافة يشمل هذا المقرر كال من اإلحصاءات البارامترية والالبارامترية على مستوى اإلحص

بحيث تكون محتويات  SPSSإلى مراجعة اإلحصاءات الوصفية مع التطبيقات الالزمة باستخدام الحزمة اإلحصائية 

دور : تشمل موضوعات المقرر. الرياضيالمقرر موجهة نحو التطبيقات العملية واستخداماتها وتفسيرها بدال من االشتقاق 

منها، اإلحصاءات الوصفية، مقاييس المتوسطات والتشتت للبيانات الكمية والنوعية، عرض البيانات، اإلحصاء والغرض 

النموذج األولي لالحتماالت وبعض نماذج التوزيعات االحتمالية، التوزيع الطبيعي، االستدالل : نمذجة السلوك العشوائي

ق والنسب، تحليل االنحدار الخطي البسيط واالستدالل، فترات الثقة، اختبارات المتوسطات الحسابية والفرو: اإلحصائي

خرائط الرقابة المستخدمة في الرقابة اإلحصائية على الجودة، مقدمة في تصميم التجارب وتحليل التباين، التصميم العاملي 

 .كمي 512 :قساب متطلب .البسيط وطريقة تحليله

 

 (2+4) 4      حليل  طقيقي متعدد المتغيرات –كمي  521

صمم هذا المقرر ليزود الطلبة بالمعارف المرتبطة بطرق تحليل البيانات المتعددة المتغيرات مع تطبيقاتها الفعلية في إدارة 

، توزيع مربع tمراجعة نظرية المصفوفة، التوزيع الطبيعي األحادي المتغير، توزيع : تشمل موضوعات المقرر. األعمال

متعددة المتغيرات، االستدالل حول المتوسطات الحسابية المتعددة المتغيرات، توزيع ، التوزيعات الطبيعية الFكا، توزيع 

، تحليل التباين المتعدد المتغيرات، تحليل االنحدار المتعدد المتغيرات، المقاييس المتكررة للمتغيرات Hotelling's Tمربع 

لتحليل العاملي، تحليل االرتباط المتعدد، أساليب تكنيف المتعددة، االستدالل حول هيكل التغاير، تحليل المكونات األساسية، ا

متطلب  .، مقاييس المصداقية والثبات(تحليل المجموعات)البيانات المتعددة المتعيرات، التحليل التمييزي، التحليل العنقودي 

 .كمي 618: سابق

 

 (2+4) 4    اسحلامات الالبارامترية التطقيقية –كمي  511

ظريات وتطبيقات األساليب اإلحصائية الالبارامترية سواء لعينة واحدة أو اثنين وكذلك مشاكل العينة يغطي هذا المقرر ن

سميرنوف مع التحليل  -وإختبار كولموغوروف  2لمقرر أيضا أساليب جودة التوفيق مثل اختبار كايتضمن ا . المتعددة

وسوف يستخدم في هذا المقرر برامج الحاسب . P-P and Q-Q plotsالبياني الذي يعتمد على التمثيل البياني باستخدام 

 .كمي 618: متطلب سابق. MINITAB, SAS, SPSS, STATXACTاإلحصائية مثل 


