DCU @ PNU

MSc in Business Administration
Programme Overview
The MSc in Business Administration is a full-time
programme delivered over four semesters,
providing a challenging, transformational
educational experience for students. The
programme addresses both theory and
practice as it seeks to enhance students’
understanding
of
disciplinary
and
organisational knowledge. This experience will
develop students’ abilities to apply gained
knowledge in simulated and real business
scenarios. Lectures and workshops will take
place at PNU College of Business and
Administration.
Why DCU@PNU?
DCU is a young, dynamic and ambitious
university with a distinctive mission to transform
lives and societies through education,
research and innovation. DCU is ranked in the
top one hundred young universities in the
world in the Times Higher Education ‘100 under
50’. THE says that this ranking provides a
glimpse into the future, showcasing the rising
stars which show great potential. DCU Business
School recently confirmed its position as a
world-leading business school, with the award
of AACSB accreditation - placing it in the top
5% of business schools worldwide. PNU shares

many of these characteristics with DCU,
thus we enjoy a natural connection.

نبذة عن البرنامج
،يعد برنامج ماجستير العلوم في إدارة األعمال برنامج بدوام كامل
. ويتم فتح باب القبول به سنويا،ُيطرح خالل أربعة فصول دراسية
.حيث يقوم البرنامج بتوفير خبرة تعليمية منافسة للطالبات
ويتناول البرنامج الجانب النظري والعملي سعيا لتعزيز فهم
 وسوف تعمل هذه.الطالبات للمعرفة التخصصية والتنظيمية
التجربة بدورها على تطوير قدرة الطالبات على تطبيق املعرفة
 كما تقدم.املكتسبة في مجال العمل الحقيقي واالفتراض ي
محاضرات وورش عمل البرنامج في كلية اإلدارة واالعمال في جامعة
.األميرة نورة بنت عبدالرحمن
 ؟DCU@PNU ملاذا
 لديها،جامعة مدينة دبلن هي جامعة ناشئة ونشطة وطموحة
رسالة مميزة لتطوير األفراد واملجتمعات من خالل التعليم
 وقد صنفتها تايمز للتعليم العالي ضمن أعلى.واألبحاث واالبتكار
هذا،  وبال شك. ‘100 under 50’  جامعة ناشئة في العالم100
التصنيف يعطي ملحة مستقبلية باإلمكانات الضخمة التي تتمتع
AACSB  باإلضافة إلى حصولها مؤخرا على االعتماد األكاديمي.بها
. من كليات إدارة األعمال في العالم%5 والذي وضعها ضمن أفضل
وحيث أن جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تتشارك جامعة
 كان هناك توافق كبير،مدينة دبلن في العديد من هذه الخصائص
.بينهما

Since 2013, DCU Business School has
enjoyed a successful collaboration with
the College of Business and Administration
at PNU. This involves the delivery in PNU of
DCU undergraduate programmes in
International Finance and Marketing,
Innovation
and
Technology.
This
collaboration has been recognised as a
significant success by both PNU and DCU
and has led directly to the development
of this Postgraduate Programme.

 كان هناك تعاون ناجح بين كلية اإلدارة واألعمال في2013 ومنذ عام
جامعة مدينة دبلن وكلية اإلدارة واألعمال في جامعة األميرة نورة
 ويتمثل هذا التعاون في طرح جامعة مدينة دبلن،بنت عبدالرحمن
برنامجين على مستوى البكالوريوس في تخصص ي املالية الدولية و
التسويق واالبتكار التكنولوجي في جامعة األميرة نورة بنت
 وقد ادركت كال الجامعتين النجاح الباهر للتعاون.عبدالرحمن
 مما شجع على إنشاء برنامج،بينهما في برنامج البكالوريوس
.الدراسات العليا

Programme Vision
The philosophy of the programme is to
afford
participants
a
challenging
educational experience that will help
them to enhance their knowledge and
competencies, becoming more selfaware and reflective as managers and
professionals in the process. The personal
competencies, as well as the knowledge,
analytical and critical thinking skills that
are developed on this programme are the
foundation for further career development
and continuous learning throughout the
rest of the participant’s life.

رؤية البرنامج

Programme Objective
The
programme
combines
critical
elements from DCU Business School post
experience programmes with the unique
Career Edge Model of Employability from
the DCU Business School pre experience
postgraduate suite. The objective is to
prepare
participants
for
leadership
careers in organisations.

تقديم خبرة تعليمية تتسم بطابع منافس لرفع الكفاءة الشخصية
واملعرفية لدى الطالبات ليصبحن أكثر وعيا كمديرات وخبيرات في
 الكفاءات الشخصية واملعرفية ومهارات التفكير النقدي.املستقبل
والتحليلي التي يتم تطويرها في هذا البرنامج هي األساس ملزيد من
. التطور املنهي والتعلم املستمر خالل حياة الطالبات املستقبلية
هدف البرنامج
يجمع البرنامج بين كل من املبادئ الرئيسية ملرحلة ما قبل التخرج
والنماذج املهنية للتوظيف في مرحلة الدراسات العليا في كلية
.اإلدارة واألعمال في جامعة دبلن
عال من
ٍ حيث أن الهدف هو إعداد متخصصات على مستوى
.الكفاءة ليشغلن وظائف قيادية في املنظمات

Programme Structure
The Programme consists of a dynamic mix
of core business knowledge and specialist
expertise, applied assessments and an
industry-based capstone:
Core Modules:
• Next Generation Management
• Leadership & Change
• Performance Excellence
• Strategy
Choice of Specialist streams:
Specialist 1
• Entrepreneurship & Innovation in
Practice
• Developing New Business
Specialism 2
• Financial Management
• Financial Theory & Markets
Capstone:
Dissertation/Practicum/Placement
Program Name:
MSc Business Administration

هيكل البرنامج
يتكون البرنامج من مزيج فعال من املعرفة األساسية في مجال إدارة
 ومشروع، والتقييمات التطبيقية، وخبرات املختصين،األعمال
:التخرج
املقررات األساسية
• إدارة جيل املستقبل
• القيادة والتغيير
• التميزفي اإلدارة
• االستراتيجيات
اختيارمسارات التخصص
1 التخصص
• ريادة األعمال واالبتكار
• تأسيس املشاريع
2 التخصص
• اإلدارة املالية
• النظرية املالية و السوق
مشروع تخرج
 التدريب التوظيفي/ التدريب التطبيقي/الرسالة العلمية
مسمى الشهادة
ماجستيرالعلوم في إدارة األعمال

Language
The programme will be delivered through
English.
Requirements for Award Degree
90 ECTS credits (54 US credits)

Entry Requirements
• Minimum Entry Requirements for the
programme are: An Honours degree (2.2)
from any discipline, or equivalent
international qualification.
• Applicants who completed their higher
education outside of an English speaking
environment must achieve a composite
score of 6.5 in the International English
Language Testing System (IELTS) and
achieve 6.5 in the writing and speaking
dimensions.
• Pass the interview.

لغة البرنامج
.ُيدرس البرنامج باللغة االنجليزية
متطلبات الحصول على الدرجة
12  وحدة دراسية بنجاح اضافة الى42 يجب أن تجتاز الطالبة
ECTS 90 ساعة إلتمام الرسالة أو مشروع التخرج والتي تعادل
.(DCU( وفقا للمعاييروالدرجات جامعة مدينة دبلن

متطلبات القبول في البرنامج
.• الحصول على تقديرجيد على األقل في أي تخصص
( علىIELTS)  في اختبار األيلتس6.5 • الحصول على درجة
 في أي من قسمي االستماع6.5 أن ال تقل الدرجة عن
 ويعفى من اختبار اللغة الطالبات الحاصالت.والكتابة
على درجة البكالوريوس من جامعة خارجية في دولة
.تتحدث باللغة اإلنجليزية
.• اجتيازاملقابلة الشخصية

For further details , please contact:
Rawan Almuhanna
cmba-ms@pnu.edu.sa

