المنهج الدراسي
احترف اساسيات اإلدارة الالزمة لقائد االعمال من خالل المواد
الدراسية التمهيدية قبل االختيار من مجموعة من المواد العملية
المصممة خصيصا إلثارة افكارك نحو جوانب إدارة االعمال في
سياق المجتمع المعاصر.
من خالل التركيز على طرق إدارة االعمال الحديثة مثل االستدامة
واإلدارة الخضراء او الثقافة واالبداع او إدارة االعمال في قارة
اسيا ،يتيح برنامجنا الدراسي لك فرصه تعلم المعرفة والمهارات
الالزمة للقيادة في السوق العالمي الحديث.
برنامج دراسة االعمال العالمية بجامعة دوشيشا هو برنامج لمدة سنتين يدرس بالكامل باللغة اإلنجليزية في جامعة
دوشيشا القابعة في مدينة كيوتو باليابان .من خالل نظام وبيئة التعليم العالميين والمواد الدراسية اإلبداعية تشجع جامعة
دوشيشا طالبها على صقل المعرفة والمهارات الالزمة لإلدارة والريادة في سياق التفاعل الدولي.
هدفنا هو اعداد قادة اعمال المستقبل القادرين على التفاعل المؤثر لالحتياجات الجديدة المتزايدة للمجموعات المتنوعة في
سياق االقتصاد العالمي .ان مدرسة إدارة األعمال بجامعة دوشيشا توفر فرصة تعليم وخبره فريدة لكل من الطالب
والمعلمين الراغبين في العمل المشترك الكتشاف وتحدي الطرق التقليدية في إدارة االعمال عالميا.

Curriculum
فرص عمل باليابان
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بيئة عمل عالمية

شارك في بيئة عمل متنوعة مع ثقافات من
مختلف انحاء العالم وتواصل مع الطالب
الحاليين والسابقين من أكثر من سبعين
دولة مختلفة.
Central Asia
منذ النشأة ،تتميز جامعة دوشيشا بتنوع
2%
طالبها من مختلف انحاء العالم الذين
شاركوا في جعل تجربة الحصول على
ماجستير إدارة االعمال من جامعة دوشيشا
تجربة مميزة وباإلضافة الى ذلك الخلفيات
العلمية والعملية المختلفة لكل طالب .لذلك
East Asia
نحن نرحب بكل المتقدمين للدراسة
23%
الطامحين في المزيد من االبداع وااللهام
بصرف النظر عن الجنس او العرق او
الدين او الجنسية.

Africa
16%

West Asia
5%

Southeast Asia
23%

Careers
South Asia
5%

طلب التحاق مبدئي

South America
2%
Oceania
2%

يمكنك االن استشارة المكتب المسؤول عن التواصل مع الطلبة
الدوليين إذا اردت االلتحاق ببرنامجنا بأن تقوم بمليء استمارة
تقديم مبدأي لمزيد من المعلومات عن برنامجنا وكذلك لنساعدك
على مطابقة مهاراتك مع متطلبات البرنامج لنقرر األفضل لك.
طلب االلتحاق مجانا كليا وال يوجد أي التزامات من الجامعة او
من جانب مقدم الطلب خالل فترة التقديم المبدئي ،انها فقط طريقة
سريعة وفعالة لمطابقة الشروط على المتقدمين .يمكنك تحميل
االستمارة االن من على موقعنا خالل فترات التقديم.

North America Europe
7%
15%

الوسائل التعليمية

ان مدرسة إدارة االعمال تقع في مبني كامبايكان بحرم جامعة دوشيشا في ايماديجاوا الذي يبعد خمس دقائق سيرا على
االقدام من قصر االمبراطور في كيوتو .وسائل التعليم المتاحة تشمل الفصول الدراسية وغرف االجتماعات واستراحة
ومكتبة خاصة بالجامعة .أماكن االستراحة وغرف االجتماعات والمكتبة مفتوحين جميع أيام السنة طوال اليوم للطلبة.
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للراغبين في االلتحاق بشركات يابانية باليابان او خارجها توفر
جامعة دوشيشا تدريب عملي واستشارات مجانبة للطلبة للحصول
على فرص عمل باإلضافة الى دورات تدريبيه إلجادة اللغة
اليابانية طبقا لمستوى كل طالب مقدمة من قسم اللغة اليابانية من
الجامعة مجانا.
الن مدرسة إدارة االعمال بجامعة دوشيشا تعتبر منزال لجميع
الطلبة سواء في برنامج ادارة االعمال باللغة اليابانية او
باإلنجليزية فالجامعة تسمح للطلبة بتسجيل المواد الدراسية بكل من
البرنامجين مما يوفر مزيدا من التفاعل مع سوق العمل الياباني
ومحترفين من مختلف الصناعات الذين يشغلون وظائف إدارية
عليا في الشركات اليابانية بقطاع كانساى ولذلك تشجع الجامعة
على التبادل بين البرنامجين.

Request a free consultation with
!one of our faculty members

