كلية األعمال في كيرتين
تخرج رواد التغيير للغد
توفر الكلية مجموعة متكاملة من المناهج الدراسية في مجال األعمال المرتبطة
بالصناعة الموجودة في والية غرب أستراليا ،حيث تعتبر كلية األعمال في كيرتين(
)CBSأكبر األقسام الدراسية في جامعة كورتين.

يقوم طالب جامعتنا بتطوير شبكاتهم المهنية أثناء الدراسة من خالل إنفتاحهم على
بعض شبكات ألهم أصحاب األعمال في المجال خالل عدد من السيناريوهات .كما
أن الرحالت الميدانية  ،وفترات التدريب العملي وتحديات التعلم من واقع الحياة
باإلضافة إلى المحاضرين الضيوف من أصحاب الكفاءات المهنية العالية والمهام
العملية التي يقوم بها الطالب سوف تجعل منهم على إتصال بممثلين من األعمال
التجارية الدولية و الشركاء.

تم تصميم المناهج الدراسية بكلية األعمال في كيرتين  CBSقدر اإلمكان لتتوافق مع
المعايير التي تتطلبها الوكاالت المهنية ذات الصلة والمنظمات الدولية  .إن الكثير من
برامجنا الدراسية معترف بها على المستويان الوطني والعالمي  ،فضال عن كونها قد
وضعت بالتشاور مع قطاع الصناعة وقطاع األعمال و الحكومة.

المنظور الدولي

لماذا تختار كلية األعمال في كيرتين  CBS؟
مناهج دراسية عالية الجودة

إن الخريجين والمهنيين من الذين يسعون لرفع مستوى مؤهالتهم بإمكانهم اإلختيار
من بين مجموعة واسعة من برامج الدراسات العليا و درجة الماجستير في إدارة
األعمال ) ( MBAفي كيرتين .كذلك توفير البرامج التعليمية التي تتناسب مع
إحتياجات و طموحات الطالب الوافدين  ،كما أن لدى الجامعة دورات في
الدراسات العليا تركز على النواحي التطبيقية و المهنية التي يعطيها ميزة المنافسة
في السوق اليوم .
إشراك الصناعة
لقد تم تصميم المناهج الدراسية في كلية األعمال في كيرتين  CBSبناءا على الواقع
المعاصر حيث يتم التعاون بين المجالس اإلستشارية لكلية األعمال في كيرتين
 CBSمع  -شبكات من خبراء الصناعة من منظمات مثل بي إتش بي  BHPبيليتون
للحديد الخام  ،كيه بي إم جي  KPMGوغرفتي التجارة والصناعة في والية
غرب أستراليا حيث شاركت بفاعالية وبالتعاون مع األكاديميين في جامعة كيرتين
لمراجعة برامجنا الدراسية بشكل منتظم .وهذا هو السبب في أن يحصل طالب
جامعى كيرتين على مناهج حديثة ومتطورة وذات إرتباط وثيق بالصناعات مبنية
على سيناريوهات واقعية .
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يستمر طالبنا في تلقي الدعم حتى بعد تخرجهم  ،حيث يجري ربطهم بالجامعة أينما
كانوا في أي مكان من العالم .إن الخريجين من كلية األعمال تصل أعدادهم إلى
 00027خريج من أكثر من  001دولة مختلفة  ،مما يتيح لهم الفرصة لبدء تأسيس
شبكتهم الدولية من اليوم األول.
لقد نجح الخريجين من الجامعة في القيام بأدوار مهنية متنوعة و مجاالت أعمال
مختلفة في جميع أنحاء العالم  .من التفاوض في العالقات الصناعية إلى تحليل سوق
األوراق المالية  ،ووضع إستراتيجيات التسويق لتصميم نظم المعلومات التجارية ،إن
الحصول على درجة من كلية األعمال في كيرتين  CBSتؤدي إلى مجاالت وظيفية
متنوعة ومجزية على المستوى العالمي.
األبحاث التي تؤول إلى الحلول
تستند المبادرات البحثية لكلية األعمال في كيرتين  CBSمن خالل التركيز على
عالقات دولية قوية وذلك من خالل التعاون مع الحكومة وقطاع األعمال والهيئات
العامة الممولة حيث يستفيد المجتمع محليا ووطنيا و دوليا من البحوث التي تجريها
الجامعة  .كذلك مجاال الخبرة والتي تضم اإلقتصاد التطبيقي ،الطاقة ،اإلقتصادات
المستدامة و األعمال الرقمية.
تركز كلية األعمال في كيرتين  CBSعلى بحوث عالية الجودة وإستراتيجية التي
تنتج حلوال مبتكرة ومستدامة لمشاكل حقيقية في جميع المجاالت.

Make tomorrow better.

يمكن للطالب المحتملين البحث عن البرامج الدراسية الجامعية والدراسات العليا

بكلية األعمال في كيرتين  CBSمن خالل زيارة الموقع business.curtin.edu.au

المحاسبة
تقدم كلية المحاسبة مجموعة من البرامج عالية التقدير في مجال المحاسبة
 ،ومعترف بها من قبل هيئات المحاسبة المهنية في أستراليا  ،بما في
ذلك هيئة المحاسبين القانونيين الممارسين األسترالية ،ومعهد المحاسبين
القانونيين (  ) ICAAو معهد المحاسبين العموميين ) . (IPA
قسم الدراسات العليا بكلية األعمال في كيرتين
قسم الدراسات العليا بكلية األعمال في كيرتين تؤهل للحصول على درجة الماجستير
في إدارة األعمال ) ( MBAو الماجستير في قيادة األعمال )  ( MBLو الماجستير
في إقتصاديات العلوم المعدنية والطاقة )  ( MScMEEوتقع في وسط المنطقة
التجارية ببيرث .

اإلدارة
تزود كلية اإلدارة الطالب بالمهارات المهنية المطلوبة لمجموعة من المهن في المجال
اإلداري ،بما في ذلك إدارة عامة ،إدارة األعمال الدولية وإدارة األحداث  ،وغيرها.
يتم التعرف على العديد من البرامج التي تقدمها الهيئات المهنية مثل المعهد األسترالي
لإلدارة والمعهد األسترالي للموارد البشرية.
التسويق
تقدم كلية كيرتين للتسويق مجموعة شاملة من البرامج الدراسية الصناعية ذات الصلة
 .تمشيا مع إتجاهات الصناعة العالمية ،ودمج اإلعالنات والتسويق والعالقات العامة
 ،وكذلك السياحة والضيافة  ،و يقدم مجموعة من التخصصات المزدوجة المبتكرة
ودورات متعددة التخصصات.

االقتصاد والمال
تقدم كلية االقتصاد والمال دراسات في االقتصاد والمال و الشئون المصرفية ،
والتخطيط المالي والعقاري  .يدرس الطالب كيفية التفكير التحليلي وتطوير نماذج
مناسبة لفهم التغيير والنتائج المترتبة على عملية صنع القرار في القطاعين الخاص
والعام.
نظم المعلومات
تقدم كلية نظم المعلومات برامج دراسية في تكنولوجيا المعلومات التجارية  ،ونظم
المعلومات التجارية  ،والخدمات اللوجستية و إدارة سلسلة التوريد  ،وتوفير التدريب
العملي لرجال األعمال على المهارات الالزمة للتفوق في هذه المجاالت.
القانون
يحصل خريجي كلية الحقوق في كيرتين على درجة بكالوريوس في القانون (
ليسانس الحقوق ) ،والتي تلبي المتطلبات األكاديمية للتأهل إلى الممارسة القانونية
في والية غرب أسترالياكما توفر درجات مزدوجة في التخصصات مثل المحاسبة
والصحافة أو االقتصاد يمكن دمجها في برنامج القانون.

االتصال بنا

كلية األعمال في كيرتين
جامعة كيرتن
الحرم الجامعي في بنتلي
Kent Street, Bentley WA 6102
العنوان البريدي:
GPO Box U1987, Perth WA 6845
هاتف 1000 9266 8 61 + :
فاكس 3331 9266 8 61 + :
البريد اإللكترونيfuturestudents@curtin.edu.au :
على شبكة اإلنترنتbusiness.curtin.edu.au :
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