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 MBA/ األسئلة المتكررة حول التقدم  لماجستير في إدارة األعمال

 الدفعة السابعة/ اختصاص اإلدارة التنفيذية

 (7102/7102للعام الدراسي ) 

  

 
 :معلومات حول التقدم للماجستير

 

 ؟ماهي فترة التقدم للماجستير

  01/8/2107لغاية الخميس  2/7/2107من يوم األحد 

 ا البرنامج؟ماهي شروط التفدم لهذ

 

 

 

 

 

  

 واا  المللبة  للتقدم لماجستير التههي  و التصص؟؟ماهي األ

  ملء طلب التقدم(Application) 

  صورة مصدقة عن مصدقة التخرج 

 صورة مصدقة عن كشف العالمات 

  سيرة ذاتيةC.V  

 6عدد  صور شخصية ملونة 

 صورة هوية أو جواز سفر لغير السوريين 

  س.ل 01111/تسديد رسم التقدم البالغ/  
 طابع نقابة المعلمين+ ابع الهالل األحمر ط+ طابع مالي 

   (ثالثة سنوات على األقل)شهادات خبرة مهنية موثقة  

 مهنية رسالة توصية 

 ه  المللبب تقديم كاف  األواا  عند التقدم للماجستير؟

 نعم يجب تفديم كافة األوراق عند التقدم للماجستير 

 في اختباا جامع  دمشق أو أي اختباا آخر؟ه  يمكن االستغناء عن االمتحان ةتقديم وثيق  نجاح 

 ال يمكن، وعلى الطالب التقدم الختبار اللغة االنكليزية الخاص بالمعهد. 

 شرطًا للقببل؟ ه  يعتبر التجاح في اختباا اللغ  االنكليزي 

 ،للقواعد المحددة من قبل مجلس المعهد وذلك وفقًا نعم. 

 ما هب مبعد اختباا اللغ ؟

 االمتحان مؤتمت. 01/8/2107لثالثاء موعد االختبار ا. 

 ماهب مبعد المقاةالت؟

 2107/ 8/ 22 -22 -20: ستجري المقابالات أيام 

 ه  يبجد عمر محدد للتقدم للماجستير؟

 ال يوجد. 
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 :لماجستيرآلية القبول في امعلومات حول 

 

 ؟المعتمدة في انتقاء الطالب األساسية ماهي معايير االنتقاء

 :الطالب بناء على يتم انتقاء 

 معدل التخرج في اإلجازة الجامعي 

 جة امتحان اللغةينت 

 للمتقدم تقييم الخبرة المهنية  

 نتيجة المقابلة مع لجنة القبول 

 ؟التقييمفي حال حصولي على درجة علمية أعلى من اإلجازة الجامعية، اي معدل سيتم اعتماده في 

 يعتمد معدل اإلجازة الجامعية ، وتأخذ لجنة القبول بعين االعتبار أي درجة علمية إضافية. 

 

 :للدراسة األمور الماليةمعلومات حول 

 

 ماهي كلف  الدااس  في الماجستير؟

  س . ل 701111تبلغ كلفة الدراسة للمقبولين في الماجستير 

 ه  يمكن دفع المبلغ على أقساط؟

 أربع أقساط يتم الدفع على، نعم.  

 ، ه  يمكنني تهجي  الدااس  للدفع  الالحق ؟و تسجيلي ةشك  نظامي في حال تم قببلي

 نعم باإلمكان إيقاف التسجيل و االحتفاظ بحق االلتحاق بالدفعة الالحقة. 

 

 :لماجستيرالدراسة في ا معلومات حول

 

 ماهي المقررات المتضمنة في الخطة الدرسية للماجستير؟

 التوجه الذي  /االختصاص مقررات تخصصية حسب 2 باإلضافة إلىمقررات مشتركة  0 :مقررًا 02ة الدرسيةتتضمن الخط

 :المقررات المشتركة هي. يختاره الطالب

 االقتصاد للمدراء .0

 الطرق الكمية في اإلدارة وبحوث العمليات .2

    المحاسبة واالدارة المالية .2

   التسويقإدارة  .4

 وك التنظيميإدارة الموارد البشرية والسل .1

 إدارة المشاريع   .6

 اإلدارة االستراتيجية .7

 البيئة القانونية لألعمال .8

    محاكاة عمل المؤسسة .0

 المتاحة للطالب؟ التخصصية اتهماهي التوج

  توجهات 4يوجد حاليًا: 

 (التدقيق الداخلي -تحليل االستثمار -األسواق المالية: المقررات)  اإلدارة المالية .0

 (المتكاملة االتصاالت التسويقية -تسويق الخدمات -بحوث التسويق:  رراتالمق) إدارة التسويق .2

دارية القيادة اإل -اتجاهات حديثة في إدارة الموارد البشرية - الموارد البشرية تنمية: المقررات) إدارة الموارد البشرية .2

  (والتحفيز 

 (يدإدارة سلسلة التور -إدارة اإلنتاج -إدارة الجودة)  إدارة العمليات .4
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 :لماجستيرتنظيم الدراسة في ا معلومات حول

 

 ماهي مدة الدراسة في الماجستير؟

 

 التنفيذية؟ متى يبدأ الدوام في ماجستير اإلدارة

  2107في بداية  تشرين األول 

 الدوام في ماجستير اإلدارة التنفيذية؟ ماهي أيام

 (بعد الظهر_ و عند الضرورة أيام الدوام الرسمي ) و السبت  ةأوقات المحاضرات أيام الجمع 

 هل الحضور إلزامي؟

  81على الطالب تحقيق نسبة حضور التقل عن.% 

 

 

*************************************** 

 مع تمنياتنا بالتوفيق

 


