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اذواتخالبديلةالحلولوإيجادالمشكالتودراسةالسليمةالقراراتالتخاذوالشركاتالمؤسساتجميعمعمجتمعيةشراكةبناءأجلمن

وافرتوعدمالسعوديةاإلعمالبمنظماتالمهامبتلكللقيامالمؤهلةالكوادروالكفاءاتفيندرةهناككانتولمابينها،منالمثلىالقرارات

فيموضحهوكماواألوروبيةاألمريكيةبالجامعاتتوافرهامنبالرغمالسعوديةبالجامعاتالكوادرتلكإلعدادالمناسبةالعلميةالدرجات

الحاجةتبرزثمومنالكوادر،تلكإلعدادماسةحاجةفيالسعوديالعملسوقأنلناتبينفقدلذلك،(Benchmark)المرفقالمرجعيةالمعايير

قسمفانق،سبماعلىبناء.المتقدمالعالممستوىعلىالمرموقةالجامعاتتوفرهاالتيالمماثلةالعلميةبالدرجاتأسوةالعلميةالدرجةلتلك

فيخصصالتهذايقدمقسمكأولالقراراتعلومفيالعلومماجستيردرجةبإنشاءيبادرسعودالملكجامعةاألعمالإدارةبكليةالكميالتحليل

ةبيئفيتنشأالتيالمشاكلتحليلفيوالخبرةالكميةوالمهاراتالمعرفةللطالب،MSDSالقراراتعلومفيالعلومماجستيرويوفر.المملكة

التيالحديثةالمنهجياتباستخدامالواقعيةالعالملمشاكلالكميةاألساليبتطبيقحولالمعرفةلتقديمالبرنامجصممحيثالتجارية،األعمال

تجاريةوالالصناعيةالمنشآتفياإلداريةالقراراتاتخاذفيالعلومماجستيريركزواإلدارة،وعلمالعملياتوبحوثاإلحصاءعلىتعتمد

والخدمية

(  االعتيادي و المستمر )برنامج ماجستير العلوم في علوم القرارات 

المقدمة
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(  االعتيادي و المستمر )برنامج ماجستير العلوم في علوم القرارات 

3

ماجستير ببرنامج التحق

القرارات       وم في علوم العل

(المستمر–االعتيادي ) 

ة بقسم التحليل الكمي بكلي

إدارة األعمال 

ة و ـ  تتميز كلية إدارة األعمال بحصولها على اعتمادات عالمي

محلية 

انضم ألعرق الجامعات الوطنية والمصنفة -

ضمن افضل الجامعات على المستوى العالمي و

العربي 
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شروط للقبول في برنامج ماجستير العلوم في علوم القرارات

راالعتيادي والمستم

4

شروط القبول في الالئحة الموحدة•

:للدراسات العليا

سمية ن يكون المتقدم سعودياً أو على منحة را1-

.للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين

يكون المتقدم حاصالً على الشهادة نا2-

الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى 

.معترف بها

.طبيا  يكون حسن السيرة و السلوك والئقا  ان3-

بق لهم يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سان4-

.تدريسه

.موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفا  5-

يجوز للقسم أن يشترط اجتياز عدد من 6-

المقررات التكميلية من مرحلة سابقة

( 65)حصول على درجة ال1-

في اختبار القدرات العامة 

للجامعين كحد أدنى

ة ن يكون المتقدم حاصالً على درجأ1-

البكالوريوس في إدارة األعمال أو ما 

ود يعادلها باالنتظام من جامعة الملك سع

ن أو ما يعادلها ، و يجوز قبول الطالب م

ي غير هذا التخصص على أن يكون علم

.أو طبي

الحصول على درجة ال تقل عن 2-

أو ما  (IELTS)في اختبار( 4.5)

.يعادلها 

ابلة اجتياز االختبار التحريري والمق3-

.الشخصية في حال طلب ذلك

شروط القبول الخاصة •

:بالقسم

شروط القبول العامة •

:للجامعة 
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( تمر االعتيادي و المس)برنامج ماجستير العلوم في علوم القرارات 

5

االهداف
ـ امداد سوق العمل السعودية بالمتخصصين 

.في علوم واتخاذ القرارات

ـ تطوير الكفاءات للعمل في بيئة المنظمات

.المعتمدة على البيانات

ي ـ اكتساب إطار تحليلي وإحصائ

ها لمعالجة القرارات و االستفادة من

مات لتسهيل االنتقال الناجح للمنظ

ر إلى الخدمات اإللكترونية وتطوي

.عمل المنظمة

الرؤية

وم أن يكون برنامج ماجستير العل

ليميا في علوم القرارات في رائداً إق

ادر ومواكبا عالميا في تطوير الكو

والقيادات في مجال قرارات 

األعمال وتحليلها

الرسالة
كون تطوير الكوادر السعودية لت

إدارية مؤهلة علمياً في مجال 

علوم القرارات وذلك لتلبية

احتياجات سوق العمل الخاص 

والعام في السعودية
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شروط للقبول في برنامج ماجستير العلوم في علوم القرارات

يمكنك البرنامج من العمل في

6

لتخصصات اإلداريةا

العليا في القطاع 

الحكومي

المكاتب الفنية في

الوزارات

الهيئات والشركات 

الكبرى

ةالمكاتب االستثماري

ة التخصصات العلمي

تخصص االحصاءوالبحثية

تخصص التحليل 

الكمي
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شروط للقبول في برنامج ماجستير العلوم في علوم القرارات

الخطة الدراسية
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F
ir

s
t 

L
e
v
e
l

ول
الأ 
صل 

لف  ا

QUA 501- Business Statistical Analysis 

SDE 522 – Deterministic Decision Analysis 
Model  

SDE 527 - Quantitative Data Manipulation 

ـ التحليل االحصائي في االعمال5٠١كمي 

ـ  النماذج المحددة في تحليل القرارات5٢٢عمق 

ـ المعالجة الكمية للبيانات5٢٧عمق 
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شروط للقبول في برنامج ماجستير العلوم في علوم القرارات

الخطة الدراسية

S
e
c

o
n

d
 

L
e
v
e
l 

ن ي   ا
ث  ل ا
صل 

لف  ا

SDE 542 - Business Forecasting 

Elective course from other Dept. 

SDE 546 - Probabilistic Decision Analysis 

Models 

ـ التنبؤ االداري54٢عمق 

ـ النماذج االحتمالية في تحليل القرارات546عمق 

مقرر اختياري من خارج القسم
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شروط للقبول في برنامج ماجستير العلوم في علوم القرارات

الخطة الدراسية

9

T
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l 

 
 

ث
ل ث ا
ل ا ل 

ص
لف  ا

SDE 525 - Simulation Modeling and Analysis  

BUS 571 - Operations Management 

ـ نماذج المحاكاة والتحليل5٢5عمق 

ـ إدارة العمليات5٧١ادا 
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شروط للقبول في برنامج ماجستير العلوم في علوم القرارات

الخطة الدراسية
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F
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u
rt

h
 L

e
v
e
l 

ب ع
لرا
ا ل 
ص
لف  ا

SDE 514 - Statistical Models for Business 
Applications 

ـ تطبيقات النماذج اإلحصائية في5١4عمق 

االعمال

 Statistical Models for Business Applicationsمقرر اختياري من داخل القسم
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شروط للقبول في برنامج ماجستير العلوم في علوم القرارات

الخطة الدراسية
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l 

س
م ا
لخ  ا  
صل

لف  ا

Elective course form other Dept. 

SDE 599 - Research Project  ـ مشروع بحثي5٩٩عمق

مقرر اختياري من خارج القسم
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شروط للقبول في برنامج ماجستير العلوم في علوم القرارات

الخطة الدراسية

S
ix

th
 

L
e
v
e
l 

س
ساد

ل ا ل 
ص
لف  ا

SDE 552 - Advanced Topics in Decision Sciences 

Elective course from the Dept. 

ـ موضوعات متقدمة في علوم القرارات55٢عمق 

مقرر اختياري من داخل القسم
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شروط للقبول في برنامج ماجستير العلوم في علوم القرارات

13

االختيارية منالمقررات

ل القسمخدا

ـ  طرق المتغيرات المتعددة التطبيقية56٢عمق 

ـ  اتخاذ القرارات متعددة األهداف5٧١عمق 

ـ   إدارة المشروعات5٧٢عمق 

ـ  تطبيقات نظرية المباريات5٩٨عمق

خارج القسم

ـ حلقة في المحاسبة اإلدارية5٣١حسب 

ـ إدارة التسويق54١دار 

ـ بحوث التسويق545دار

ـ نظم االعمال الذكية5٢١نما 

ـ إدارة سالسل االمداد5٧٢ادا 

ـ مالية الشركات5٠١مال 

يـ االقتصاد القياسي المال54٣قصد

ـ اقتصاديات اإلدارة5٠٣قصد 
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(  االعتيادي و المستمر )برنامج ماجستير العلوم في علوم القرارات 

ررات   وصف  المق 
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(  االعتيادي و المستمر )برنامج ماجستير العلوم في علوم القرارات 

ية
ار

جب
ال
 ا
ت

را
قر

لم
 ا
ف

ص
و

ـ التحليل االحصائي في االعمال٥٠١كمي 

سية، نظريات االحتماالت األسا: يشتمل هذا المقرر على

ائية التوزيعات االحتمالية لكل من المتغيرات العشو

اضي المنفصلة والمتصلة أو المستمرة، والتوقع الري

والعزوم ودوال التوزيعات االحتمالية للمتغيرات

تمع العشوائية، توزيعات المعاينة وتقدير معالم المج

كما يغطي هذا المقرر أيضا . واختبارات الفروض

مجال وتطبيقاتها فيالالمعلميةاألساليب اإلحصائية 

ذا وأخيرا يشمل ه(.  بحوث األعمال)البحوث التجارية 

 SAS orالمقرر البرامج اإلحصائية الجاهزة مثل 

SPSSت على والتي سوف تستخدم في تحليل البيانا

الحاسب

ـ المعالجة الكمية للبيانات٥٢٧عمق 

لبيانات يهتم المقرر بالخبرة التحليلية في التعامل مع ا

خدام الواقعية لموضوعات مختلفة من سنة ألخرى باست

وبرنامج SASالبرامج اإلحصائية الجاهزة مثل برنامج 

SPSS دارة تشمل إ( تطبيقية)، ويتناول حاالت دراسية

اذج، البيانات وتوفيق النماذج وتفسير ومعالجة النم

للبيانات وطرق النموذج التي تشمل التحليل االستكشافي

والنماذج الخطية والنماذج الخطية المعممة وشجرة 

افةالتصنيف واالنحدار والنواة والشرائح ونماذج اإلض
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(  االعتيادي و المستمر )برنامج ماجستير العلوم في علوم القرارات 

ت
را

قر
لم

 ا
ف

ص
و

ية
ار

جب
ال
ا

ـ التنبؤ االداري٥٤٢عمق 

اكنة يتضمن هذا المقرر كل من نماذج السالسل الزمنية الس

 Autoregressive (AR) processes. وغير الساكنة

and moving average (MATH) processes, as 

well as mixed (ARMA) processes, are 

discussed, along with model identification 

and estimation and forecasting procedures. 

Computer software is used. ويتضمن كذلك نماذج

ونماذج المتوسطات المتحركة (AR)االرتداد الذاتي 

(MATH)  وعمليات مزج نماذج االرتداد الذاتي مع

، باإلضافة إلى (ARMA)نماذج المتوسطات المتحركة 

ستخدم وسوف ت. إجراءات تحديد النموذج والتقدير والتنبؤ
برمجيات الحاسب الجاهزة

ـ النماذج االحتمالية في تحليل القرارات٥٤٦عمق 

نماذج االحتماالت المختلفة التي : يشتمل هذا المقرر على

ي تعتبر مهمة في تطبيقات بحوث العمليات، ومن النماذج الت

سالسل ماركوف، وعمليات المواليد : يشملها هذا المقرر

والوفيات، ونظرية الصفوف، ونظرية االعتمادية ونظرية  

ويركز المقرر على . المخزون والجدولة، ونظرية القرارات

كل من التطورات النظرية لهذه النماذج وتطبيقاتها العملية 

في علم اإلدارة، وتشمل التطبيقات مجاالت التمويل 

والتسويق وتصميم اإلمدادات واإلنتاج وأنظمة الطاقة
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(  االعتيادي و المستمر )برنامج ماجستير العلوم في علوم القرارات 

ت
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لم

 ا
ف

ص
و

ية
ار

جب
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ـ نماذج المحاكاة والتحليل٥٢٥عمق 

يتعلم الطالب من خالل هذا المقرر نمذجة النظم 

ل الديناميكية المعقدة وتحليل، وفن تصميم نموذج تحلي

ه النظم المعقدة والديناميكية باستخدام أحدث ما وصلت إلي

ARENAالبرمجيات مثل  يشمل المقرر تطبيقات في . 

مجاالت نظم اإلنتاج، ونظم الخدمة، ونظم التوزيع 

وتشتمل الموضوعات أيضا . وأنظمة الرعاية الصحية

كيفية إعداد نماذج محاكاة موثوق فيها، وتحليل : على

.  المدخالت والمخرجات وإدارة مشروعات المحاكاة

وسيوجه جزء كبير من المقرر إلى مشروع بحث 

يختاره الطالب يتناول فيه تعريف المشروع وتحليل 
النموذج

ـ إدارة العمليات٥٧١ادا 

دارة يرتكز المقرر على تعريف الطالب بأهم وظائف إ

مال، اإلنتاج والعمليات في الشركات الصناعية واألع

تخطيط تصميم المنتج،: حيث يتناول القضايا التالية

ت موقع المصنع وضبط الشراء والمخزون والتسهيال

اإلنتاجية والخدمية، تصميم العمل، وجدولة برامج

ة إلى باإلضاف. اإلنتاج، وأدوات ضبط الجودة وتقييمها

اهيم ذلك يغطي المقرر األساليب واألدوات الخاصة بمف

جودة تطوير إدارة الجودة، التحكم في الجودة وتوكيد ال

وإدارة تقييم الجودة

17

mailto:cds@ksu.edu.sa
https://cba.ksu.edu.sa/ar/Overview/MSDS/AR


كلية إدارة االعمال

قسم التحليل الكمي

cds@ksu.edu.sa https://cba.ksu.edu.sa/ar/Overview/MSDS/AR 0114674368 0118051071 - 0114674368 @AnalysisKsu

(  االعتيادي و المستمر )برنامج ماجستير العلوم في علوم القرارات 

ت
را

قر
لم

 ا
ف

ص
و

ية
ار

جب
ال
ا

ـ تطبيقات النماذج اإلحصائية في٥١٤عمق 

االعمال

قديم لقد صمم هذا المقرر األساسي في النماذج الخطية لت

ة الموضوعات ذات الصلة بنماذج االنحدار الكالسيكي

لمقرر وأيضا األساليب الحديثة ذات الصلة، يتناول هذا ا

لمربعات الموضوعات التقليدية التي تعتمد على طريقة ا

خيص الصغرى العادية مع مزجها باألساليب الحديثة لتش

، ويعتمد collinearityومعالجة االزدواج الخطي 

ي المقرر على المنهجيات الكالسيكية والمعاصرة ف

رر يتناول المق. مجال اختيار النموذج الفرعي األمثل

ير مناسب عالج تأثير نقاط البيانات التي تؤثر تأثيرا غ

، (Outliersالقيم الشاذة )على نموذج االنحدار 

يتم وباإلضافة إلى ذلك يتناول المقرر اإلجراءات التي

ة استخدامها عند اختراق أو سقوط أحد فروض الطريق
المعيارية

ـ  النماذج المحددة في تحليل ٥٢٢عمق 

القرارات

ة المحدداألمثليهمقدمة في نماذج : يتضمن هذا المقرر

مقرر وخوارزمياتها وتطبيقاتها في علم اإلدارة، يركز ال

على صياغة وحل مشاكل البرمجة الخطية وتدفقات

ة، الشبكات والبرمجة الصحيحة والبرمجة غير الخطي

يل ويتضمن المقرر تطبيقات في التخطيط والتمو

والتسويق، واإلنتاج، وإدارة العمليات، والمشروعات
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ـ مشروع بحثي٥٩٩عمق 

ة يعد مشروع البحث شرطاً للحصول على درج

ب الماجستير وقد وضع هذا الشرط ليساعد الطال

على إجراء دراسة علمية في موضوعات ذات 

ق طرق صلة بالصحة وإدارة المستشفيات مع تطبي

البحث وأساليب التحليل اإلحصائي

ـ موضوعات متقدمة في علوم القرارات٥٥٢عمق 

يشتمل المقرر على دراسة متعمقة لموضوعات 

تحديد متقدمة في علوم القرارات ويقوم مجلس القسم ب

هذه الموضوعات وفقا ألحدث الدراسات واألبحاث 

.العلمية المعاصرة
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ـ طرق المتغيرات المتعددة التطبيقية٥٦٢عمق 

دة يتضمن هذا المقرر إجراء مسح شامل لألساليب اإلحصائية متعد

المتغيرات والتي تستخدم على نطاق واسع من قبل مستخدمي 

زيع حيث يشتمل المقرر على التو. المنهجيات اإلحصائية المتقدمة

لك توزيع الطبيعي المتعدد المتغيرات والتوزيعات ذات الصلة بما في ذ

Hotelling T2  وتوزيعWishart مع توضيح استخداماتها في

تغيرات التقديرات اإلحصائية واختبارات الفروض للنماذج متعددة الم

ومنها كما يشتمل المقرر على موضوعات إضافية تطبيقية. العادية

ن تحليل تباين المتغيرات المتعددة والتغاير واالرتباط المقن

canonicalحليل ، وتحليل العنصر الرئيسي، التحليل العاملي، وت

بيانات وسوف يقوم الطالب بإعداد قاعدة. التمايز والتحليل العنقودي

إعداد خاصة به ثم يقوم بتطبيق هذه األساليب عليها وأخيرا يقوم ب

.  صل إليهاتقريرا شفهيا وآخر مكتوبا يوضح فيه أهم النتائج التي تو

(.كمي5٠١: متطلب سابق)

ـ اتخاذ القرارات متعددة االهداف٥٧١عمق 

ة والنماذج يشتمل هذا المقرر على المفاهيم الحديثة للمفاهيم الرئيس

وحسابات البرمجة متعددة األهداف في اتخاذ القرارات، 

شكلة والخصائص المهمة لهذه المفاهيم الحديثة تشمل صياغة الم

وخصائص الحل والمدخل الحسابي المستخدم في الحل مع 

تطبيقات على معيار تعدد األهداف في صنع القرارات 

(MCDM( .)عمق56٢: متطلب سابق.)
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ـ تطبيقات نظرية المباريات٥٩٨عمق ـ إدارة المشروعات٥٧٢عمق 

تنظيم وتخطيط : يتضمن هذا المقرر الموضوعات التالية

المشروع، ومراقبة المشاريع وتوفر المعرفة العملية على إدارة 

وتشمل . نطاق المشروع، والجدول الزمني والموارد

" جانت"الموضوعات دورة حياة المشروع، والرسوم البيانية 

طريقة المسار الحرج : ومخططات الشبكة وطرق الجدولة

(CPM) وطريقة تقييم ومراجعة المشروعات (PERT) ،

يتم تطبيق المفاهيم من خالل . وقرارات تخصيص الموارد
.مشاريع فريق والدروس باستخدام برامج إدارة المشاريع

ت في البداية يركز هذا المقرر على مراجعة نظرية االحتماال

على والفئات واألسس النظرية للقرارات، كما يشتمل المقرر

الثبات وNashمبادئ النماذج األساسية، والهيمنة وتوازن 

عة والتوازنات الكاملة للمباريات واسمصداقيةوالااللتزامو

لومات غير النطاق، والضبط الستاتيكي والديناميكي في ظل المع

، مع أمثلة  Folkالكاملة  والمباريات المتكررة ونظريات 

اسة ، تطبيقية على المباريات مستمدة من االقتصاد، والسي
.ومجاالت أخرى
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ـ إدارة التسويق٥٤١دار ـ حلقة في المحاسبة االدارية٥٣١حسب 

يهدف هذا المقرر إلى تعميق فهم الطالب للمحاسبة اإلدارية 

ودورها في المنشآت المختلفة، ويهتم المقرر أساًسا بالمعلومات

ة المحاسبية وكيفية استخدامها بفاعلية في أداء الوظائف اإلداري

المختلفة، ويتيح هذا المقرر فرصة لدراسة مكثفة لدور 

المعلومات المحاسبية في مجاالت التخطيط والرقابة واتخاذ 

المعلومات المحاسبية والسلوك اإلنساني -: ويتضمن. القرارات

-استخدام المعلومات المحاسبية في التنبؤ واتخاذ القرارات -

ل استخدام المعلومات المحاسبية في التخطيط قصير وطويل األج

.استخدام المعلومات المحاسبية في الرقابة وتقييم األداء-

يرتكز المقرر على دراسة الجوانب اإلدارية لوظيفة التسويق 

ة بالمنشأة مع التركيز على المعايير الكمية والنوعية المستخدم

واتخاذ في تقييم البدائل التسويقية واالختيار من بين هذه البدائل

ويحتوي المقرر على الموضوعات التالية.القرارات التسويقية :

وتطوير ٬وبحوث التسويق٬التحليل البيئي وتحليل المنافسة 

والمنافسة ٬وتحليل التكلفة والطلب ٬والترويج ٬وإدارة المنتج 

وقنوات التوزيع٬والتسعير ٬ كما أن تسويق الخدمات .

ويمثل كل .والتسويق الدولي يحظيان باهتمام خاص في المقرر

من أسلوب تحليل الحاالت ومشروعات البحوث جزءا أساسيا 
في هذا المقرر
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ـ بحوث التسويق٥٤٥دار 

ـ اقتصاديات االدارة٥٠٣قصد 
يرتكز المقرر على التعريف باستخدام منهج البحث العلمي في

ويشتمل المقرر على .تحديد ومعالجة المشاكل التسويقية

توضيح ألهمية ودور المعلومات في اتخاذ القرارات التسويقية 

٬يةوتصميم وتنفيذ بحوث التسويق المكتبية والميدان٬وأنواعها
والمشكالت التي تواجه الباحث في القيام ببحوث التسويق

ـ االقتصاد القياسي المالي٥٤٣قصد 

يرتكز المقرر على دراسة نماذج السالسل الزمنية المفردة 

والتنبؤ في المالية، النماذج المتعددة المتغيرات، نماذج 

التقلبات. اختالف التباين الشرطي-متجهات االنحدار الذاتي

.واالرتباط، نماذج التحول، الموسمية في األسواق المالية

لب الط)نظام السوق : يرتكز المقرر على دراسة تحليل الطلب

ق األف: ، المرونة، تنبؤ الطلب، اإلنتاج والتكاليف(والعرض

نتاج ، دوال التكاليف واإل(المدى القصير والمدى الطويل)الزمني 

،(دوجالس-كوب)متواليات الحدود، دوال القوى : التطبيقية

، هياكل توازن المنشآت، توازن السوق: التسعير وقرارات اإلنتاج

ة المنافسة الكاملة، المنافسة غير الكاملة، المنافس: األسواق

االحتكارية، احتكار القلة، االحتكار، نظم التسعير األخرى
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ـ نظم االعمال الذكية٥٢١نما 
ـ مالية الشركات٥٠١مال 

يهدف المقرر إلى إبراز دور األنظمة الحاسوبية التفاعلية 

:  المستخدمة في دعم المديرين، ويتضمن الموضوعات التالية

األنظمة الخبيرة، وأنظمة الذكاء االصطناعي، واستخدام 

المعرفة في صنع القرار، وتصميم واجهة تخاطب بين 

المستخدم ونظم مساندة القرار، واستخدام نظم الخبرة كحالة 

دراسية

يعد هذا المقرر بمثابة مقدمة للمفاهيم األساسية في مالية 

األوراق : الشركات، يغطي المقرر موضوعات رئيسة تشمل

المالية، األسواق المالية، القيمة الزمنية للنقود، العائد والخطر، 

طرق كذلك يتم الت. القوائم المالية وتحليلها، وتقييم األوراق المالية

إلى موضوعات أخري تشمل تحليل المشاريع، الموازنات 

.الرأسمالية، هيكل رأس المال، وسياسة توزيع األرباح

ـ إدارة سالسل االمداد٥٧٢ادا 

م وإدارة يتناول المقرر معالجة أهم القضايا المرتبطة بتصمي

بكيفية سالسل التوريد في المنظمات الصناعية، حيث يعنى

ن، بما تحقيق التكامل بين الموردين والمصنعين والمخزني

المناسب، يضمن توزيع المنتجات للزبائن بالجودة والتوقيت

وبأقل التكاليف
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ما هو جنس الفئة 

المستهدفة من البرنامج؟ 

البرنامج متاح لجميع الطالب

هم والطالبات الذين تنطبق علي

.شروط القبول 

ل هل باإلمكان تأجيل القبو

او االعتذار عن الفصل 

الدراسي؟ 

تطبق الئحة الدراسات

العليا بهذا الشأن 

هل البرنامج يشمل رسالة الماجستير؟ 

ال، البرنامج يشمل مقرر

بحثيمشروع 

هل يوجد رسوم لتقديم طلب التسجيل؟

ال يوجد رسوم تسجيل 

للماجستير المستمر

هل يتم قبول من لديه شهادة 

بكالوريوس انتساب؟

نعم يتم قبول شهادة 

ة االنتساب إذا تطابق كاف

الشروط المطلوبة 

.للبرنامج
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‰

✍

ماهي اختبارات اللغة 

اإلنجليزية المعتمدة؟

االختبارات المعتمدة 
 IELTS Academicهي
واختبار كفايات TEOFLأو

STEPاللغة اإلنجليزية

حي البرنامج االعتيادي صبا

البرنامج المستمر مسائي

هل يجب على المتقدم الحصول على 

موافقة جهة العمل؟

. يتطلب ذلك البرنامج االعتيادي 

ول يتطلب الحصأما البرنامج المستمر ال 

على موافقة جهة العمل

هل البرنامج صباحي أو

مسائي؟

هل البرنامج يقدم باللغة 

اإلنجليزية؟

جميع مقررات البرنامج. نعم

تقدم باللغة اإلنجليزية

هل تخصصي ليس من 

التخصصات المطلوبة، هل 

؟باإلمكان االلتحاق بالبرنامج

رى نعم يتم قبول تخصصات اخ

مع امكانية اشتراط مقررات 

.تكميلية حسب ما يراه القسم
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هل يتطلب مقابلة شخصية مع المتقدم؟

وفي المقابلة الشخصية ليس شرط اساسي،

حال تم طلب المقابلة ينبغي الحضور

م شخصياً للمقابلة، فإذا تعذر ذلك يت

التواصل مع ممثل الدراسات العليا في

نية القسم أو رئيس القسم للنظر في إمكا

دتغيير الوقت أو إجراء المقابلة عن بع

كيف يكون جدول الدارس بعد القبول؟

٩-6عدد الساعات لكل فصل دراسي من 

مقررات مختلفة، ٣الى ٢ساعة ، أي 

ويحاول القسم قدر اإلمكان جعلها خالل 

او ثالثة وذلك للتسهيل على منيومين 

.يعمل في جهات حكومية أو خاصة

كيف يمكن معرفة تكلفة الساعات الدراسية واجمالي تكلفة البرنامج؟

للساعة الواحدة، ولمزيد من التفاصيل ( ٢.4٠٠)هي ( الوحدة)تكلفة الساعة الدراسية 

يا يرجى مراجعة االجراءات الخاصة بالرسوم الدراسية على موقع عمادة الدراسات العل

:على الرابط
http://graduatestudies.ksu.edu.sa
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كلية إدارة االعمال

قسم التحليل الكمي

(  االعتيادي و المستمر )برنامج ماجستير العلوم في علوم القرارات 

cds@ksu.edu.sa

https://cba.ksu.edu.sa/ar/Overview/MSDS/AR

@AnalysisKsu

0118051071 - 0114674368 

0114674091 - 0118055208 

صل
وا

لت
ا
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