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(EMBA) ماجستير إدارة األعمال التنفيذي



نبذة عن البرنامج
ــد�اء  ــب الم ــي مواه ــل وينم ــج يصق ــة لبرنام ــال الحاج ــة إدارة األعم ــي كلي ــة ف ــوك ممثل ــة تب ــت جامع لمس
التنفيذ�يــن ويعمــل علــى تطو�ــر القــد�ات القياديــة لرجــال وســيدات األعمــال فــي القطــاع الخــاص، وتطو�ــر 
الفكــر االداري فــي المجتمــع مــن خــالل تــ�اوج الفكــر العلمــي والتط�يــق العملــي فــي القطاعيــن الخــاص 

والعام، وذلك �أت الجامعة ض�ورة استحداث برنامج ماجستير إدارة األعمال التنفيذي.
ــك بالتعــاون مــع القطــاع  ــة الجــودة، وذل ــر عالي ــتير إدارة األعمــال وفــق أســس ومعا�ي صمــم برنامــج ماجســ
الخــاص والحكومــي لمعرفــة أبــ�ز احتياجا�هــم العلميــة، و�هــدف البرنامــج إلــى مواكبــة التطــور الك�يــر 
الحاصــل فــي قطــاع األعمــال فــي المملكــة العر�يــة الســــعودية حيــث تــم وضــع محــاور البرنامــج األساســــية 
ــن  ــة ٢٠٣٠، ومــ ــة المملك ــل ل�ؤي ــوق العم ــات ســ ــة واحتياج ــة االدا�� ــات التنمي ــع متطلب ــب م ــا يتناســ بم
ــدم  ــث يق ــال اإلدارة، بحي ــي مج ــ�اء ف ــا�ذة الخب ــل األســ ــن أفض ــة م ــار مجموع ــم اختي ــد ت ــق فق ــذا المنطل ه
ــة المعــارف والقــد�ات والمهــا�ات، و�ركــز البرنامــج علــى  البرنامــج أحــدث الطــ�ق واألســاليب المتبعــة لتنمي
الجانــب التط�يقــي أكثــر مــن الجانــب النظــري ويعمــل علــى عــرض المقــ��ات الد�اســية علــى شــكل حقائــب 
فــي   (Guest Speakers) االعمــال  رجــال  مــن  نخبــة  اســتضافة  يتــم  ذلــك  إلــى  باإلضافــة  تد���يــة، 

بعض  المق��ات الد�اسية وذلك بهدف االستفادة من تجاربهم العملية.



أهداف البرنامج
تطو�ر القد�ات القيادية في القطاع الخاص والعام من خالل تقديم برنامج ماجستير إدارة األعمال التنفيذي 

بالمق��ات الد�اسية والمش�وع البحثي وتع��فهم بالفوائد والط�ق العلمية االدا��ة التي سيكون لها انعكاس 
إيجابي على ط�ق أدائهم في القطاع الخاص والعام.

تطو�ر الفكر اإلداري في المجتمع من خالل ت�اوج الفكر العلمي والتط�يق العملي في القطاع الخاص 
والعام.

إيجاد ربط ونقطة وصل �ين الجامعة والقطاع الخاص والعام، من خالل التعارف ما �ين أعضاء هيئة التد��س 
وقيادات القطاع الخاص والعام للد�اسة في البرنامج.

االستفادة من خب�ات طالب البرنامج الذ�ن يشغلون مناصب إدا��ة وقيادية وفنية متقدمة وذلك بتبادل 
خب�ا�هم فيما �ينهم لتعم الفائدة للجميع.

المساهمة في �نمية القطاع الخاص من خالل تطو�ر ط��قة األداء وأسلوب حل المشاكل االدا��ة وتحسين 
قد�ا�هم في التعامل بوسائل علمية وط�ق حديثة.

تطو�ر مها�ات  طالب البرنامج اإلدا��ة ومها�ات التحليل المالي واالس�ثماري والتخطيط االست�ا�يجي مما 
بجعلهم يسهمون في رفع مستوى منشآ�هم.



ان يكــون المتقــدم حاصــال علــى درجــة البكالو��ــوس فــي أي تخصــص بتقد�ــر جيــد علــى األقــل مــن أحــدى أهداف البرنامج
ــة الســعودية، فيشــترط  ــة ان الدرجــة ممنوحــة مــن خــا�ج المملكــة العر�ي الجامعــات الســعودية، وفــي حال

معادلتها من قبل وو�ارة التعليم العالي.
علــى المتقــدم إجــ�اء اختبــار القــد�ات للجامع�يــن والــذي يقدمــه المركــز الوطنــي للقيــاس والتق�يــم للتعليــم 

العالي.
ان يمتلــك المتقــدم الكفــاءة فــي اللغــة االنجلي��ــة وذلــك بحصولــه علــى االقــل علــى (٤) اربعــة فــي اختبــار 
IELTS، او درجــة (٤٥٠) اربعمائــة وخمســون  فــي اختبــار  TOEFL, او الحصــول علــى المســتوى (٤) ال�ابــع فــي 
اللغــة االنجلي��ــة مــن عمــادة خدمــة المجتمــع فــي جامعــة تبــوك، او درجــة (٦٧) ســتة وســبعون فــي اختبــار 

كفايات اللغة االنجلي��ة.
اجتياز االختبار التح��ري في كلية إدارة األعمال.

فــي الب�امــج التــي يتــم طرحهــا  وتد��ســها باللغــة العر�يــة اليتــم األخــذ فــي شــرط اللغــة اإلنجلي��ــة الممشــار 
إليه أعاله.

يجب على المتقدمين ال�اغ�ين باالنضمام إلى برنامج ماجستير إدارة األعمال التنفيذي االلت�ام بش�وط ومعا�ير 
القبول التالية:

وفي حالة تجاوز عدد المتقدمين لعدد المقاعد المتاحة، �تم المفاضلة بحسب األعلى لمعا�ير القبول السالف 
ذكرها.

ش�وط القبول في البرنامج



الرسوم الد�اسية
يعتبر برنامج ماجستير إدارة األعمال التنفيذي برنامجا يدفع له رسوم حسب كل فصل د�اسي، حيث يطلب 

المبلغ من كل طالب  حسب الجدول التالي:

المقـــر الرئيسي
تــــبــــوك

رسوم المق�ر الواحد
������ــــال

رسوم الفصل الد�اسي
(أربع مق��ات لكل فصل)

��������ــــال

الرسوم الد�اسية لكامل البرنامج
 (ستة عشر مق�ر لكامل البرنامج)

��������ــــال



أوقات الد�اسة
تم تو��ع أوقات الد�اسة في األيام األولى من األسبوع وتكون الد�اسة مسائية، حسب الجدول التالي، حيث 

�وعي في ذلك فت�ات عمل الموظفين في القطاع الخاص والعام:

٨:٠٠ - ٩:٣٠ ٦:٣٠ - ٨:٠٠ ٥:٠٠ - ٦:٣٠



نظام الد�اسة ومدة الد�اسة في البرنامج
مــدة الد�اســة ســنتان د�اســيتان، مقســمتان علــى أربــع فصــول د�اســية( أربــع مقــ��ات فــي كل فصــل بواقــع 
١٢ وحــدة د�اســية) تشــمل المقــ��ات الد�اســية ومشــ�وع البحــث، وللحصــول علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة 

األعمال التنفيذي، يتطلب إكمال ما مجموعة (٤٨) ثمانية وأربعون وحدة د�اسية، موزعة كالتالي:

مق��ات إجبا��ة بواقع ٤٢ وحدة د�اسة (١٤ مق�ر، وتشمل مش�وع البحث بواقع ٣ وحدات د�اسية).

مق��ات اختيا��ة، يختار الطالب عدد ٦ وحدات د�اسة (مق���ن من المق��ات المط�وحة في البرنامج.



قائمة بمق��ات ماجستير إدارة األعمال التنفيذي

٤٢ – ١٤

3 MGT 601

3 FIN 602

3 MKT 603

3 MIS 604

3 MGT 605

3 MGT 606

3 MGT 608

3 MGT 609

3 MGT 610

3 FIN 622

3 ECON 671

3 ACCT 673

3 MKT 631

3 GMT 698

٦

3 MGT 613

3 MGT 615

3 ) MGT 617

3 FIN 624

3 MKT 633

3 MKT 635

3 MIS 644

3 MGT 651

3 MGT 653

3 MGT 693



الخطة الد�اسية للبرنامج

3 MGT 601

3 FIN 602

3 MKT 603

3 MIS 604

3 MGT 605

3 MGT 606

3 MGT 608

3 MGT 609

3 MGT 610

3 FIN 622

3 ECON 671

3 ACCT 673

3 MKT 631

3 GMT 698

3 *

3 *
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Program Objectives
. To develop leadership capacity in the private and public sector and familiarize them with the 
benefits and scientific methods that will have a positive impact on the ways of their 
performance.
�. To develop management culture in the community through the mixing of scientific thought 
and practice in the private and public sectors.
�. To provide a link between the university and the private sector through the acquaintance 
among members of the faculty and leaders of the private sector to invite them to study the 
program.
�. To contribute to the development of private sector by providing them with development 
programs to improve their performance, resolve their problems and improve their 
communication skills through scientific and modern methods.
�.   To benefit from the varied experience of students who hold advance administrative, 
managerial, technical and leadership positions, through the exchange of their experience with 
other students for the benefit of all.
�. To develop student’s skills in financial analysis, investment and strategic planning, enabling 
them to contribute to the upgrading of their organizations.

Admission Requirements
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Tuition Fees
Executive MBA is a paid program where tuition fees are paid per course basis. Fees are 
applicable to all students who are enrolled to the program regardless of their nationalities. 
Following table shows the detail of the tuition fees:

Campus
Tabuk University

Fees of the Entire Program

Fees Per Course (� Units)
���� SR

������ SR



Program Delivery
Lectures are provided during the evening days (Sunday- Monday- Tuesday) in order to 
accommodate students› requirements to prevent any interruption to their work schedules. 
Following table shows the normal schedule of the study in the program.

 Study Requirements
To obtain an Executive MBA degree, students are required to complete ���units (���courses) 
with a GPA of at least ���� at a scale of � as this is a requirement of Tabuk University graduate 
studies regulations. Those �� units (���courses) are divided in the following manner:

A - Compulsory courses of��� Units (�� courses)
B - Elective courses of � units (� courses)
C - Research Project of � units (� course)
Note: For more details please refer to «The Unified Regulations of Graduate Studies for Saudi 
Universities» and The Manual of Procedures for the Deanship of Graduate Studies.»



 List of Courses

Subjects Crd

General Courses Compulsory (39)
Essential of Management and 
Organizational Behavior MGT 601 3

Corporate Finance FIN 602 3

Essential Marketing MKT 603 3

Management Information System 604 MIS 3

Operation and Production 
Management MGT 605 3

Qualitative Analysis and Decision 
Making MATH 606 3

International Business MGT 608 3

Human Resource Management MGT 609 3

Strategic Management 610 MGT 3

Financial Analysis FIN 622 3

Marketing Research MKT 631 3

Managerial Economics ECON 671 3

Managerial Accounting ACCT 673 3

Graduation Project 698 GMT 3

Elective courses (6)

Contemporary Management Practices MGT 613 3

Leadership & Innovation MGT 615 3

Entrepreneurship MGT 617 3

International Finance FIN 624 3

Marketing Strategy MKT 633 3

Management & Marketing of Services MKT 635 3

Electronic Commerce MIS 644 3

Total Quality Management MGT 651 3

Manufacturing Strategy MGT 653 3

Legal Environment of Business LAW 675 3

HR Strategy MGT 693 3




