
 األسئلة األكثر تكرارا  

 :MBAماجستير إدارة األعمال االلتحاق ببرنامج

 ؟MBAمتى يمكن تقديم طلب االلتحاق ببرنامج ماجستير إدارة األعمال  -

 يعلن التي الفترة الكتروني،خالل الجامعة موقع خالل اومن، الغاية لهذه المعد النموذج الكليةعلى إلى االلتحاق لباتطل تقدم

 وفق مصدقة   المطلوبة الوثائدق جميع تقديم إالبعد قرارالقبول، المقبول الطالب واليعطى لمسارالشامل وفقا   لية،الكن م عنها

 .األصول

 ؟MBAماهي تخصصات البكالوريوس التي يمكن قبولها في برنامج ماجستير إدارة األعمال  -

الشروط المبينة في التعليمات المعمول بها يتم قبول جميع تخصصات البكالوريوس في برنامج الماجستير شريطة تحقيق 

 في جامعة مؤتة.

 يتم عقد المحاضرات؟ ومتى أين -

في حرم الجامعة )الكرك( وعمان )معهد اإلدارة العامة( والعقبة )جامعة العقبة  MBAيتوفر ماجستير إدارة األعمال 

في كل  فقط وأيام الخميس والجمعة والسبت للتنكولوجيا(، حيث يتم عقد المحاضرات جميع أيام األسبوع في حرم الجامعة

 من عمان والعقبة.

 ماهي رسوم الساعات الدراسية؟ -

 دينار. 100رسم الساعة لماجستير إدارة األعمال في حرم الجامعة هو 

 دينار. 160رسم الساعة لماجستير إدارة األعمال في عمان والعقبة هو  

 XXX رسم الساعة للطالب الدوليين هو دينار

 التي يمكن االلتحاق بها؟  MBAالتخصصات الفرعية لماجستير إدارة األعمال ماهي -

بالتخصص الفرعي األدارة وإدارة الموارد البشرية والمالية والتسويق  MBAيتوفر برنامج ماجستير إدارة األعمال 

نظرا  إليفاف  كل فصليجب التواصل مع القسم لالطالع على التخصصات الفرعية المتوفرة في واألعمال االلكترونية. 

 بعض التخصصات الفرعية مؤقتا  لعدم كفاية عدد الطالب المتقدمين.

 كيف يتم تحديد التخصص الفرعي؟ -

 يتم تحديد التخصص الفرعي عند التقدم بطلب االلتحاق ببرنامج الماجستير.

 المواد األستدراكية:

 هل يجب أن أدرس مواد استدراكية؟ -

حيث ال  بكالوريوس،الفي راكية للطالب الملتحق ببرنامج ماجستير مغاير لتخصصه نعم، يتم تحديد المواد األست

تاب القبول، إال إذا كان الطالب قد درسها في مرحلة دراسية كيجوز إعفاء الطالب من مادة استدراكية تم تحديدها في 

 سابقة، ويقدم ما يثبت ذالك إلى القسم المعني.

 كم عدد ساعات المواد األستدركية؟ -

ساعات على مبادى إدارة األعمال ومبادئ التسويق  3( ساعات تتوزع بواقع 9يبلغ عدد ساعات المواد االستدراكية )

 .ومبادئ المحاسبة

 متى يجب أن أدرس المواد األستدراكية؟ -

شريطة يشترط نجاح الطالب في المواد االستدراكية في موعد أقصاه نهاية العام الجامعي األول اللتحاقه بالبرنامج، 

 دراستها كمتطلب سابق لمادة الماجستير ذات العالقة أو تزامنا معها.

 هل يتم إحتساب المواد األستدراكية في المعدل؟ -



%( وال تدخل في حسال المعدل التراكمي للطالب، وترصد 50عالمة النجاح في المواد األستدراكية لطلبة الماجستير هي )

 له في كشف عالماته بـ )ناجح/راسب(.

 ل يجوز إعفائي من من أحد المواد األستدراكية؟ه -

ال يجوز إعفاء الطالب من مادة استدراكية تم تحديدها في كتاب القبول، إال إذا كان الطالب قددرسها في مرحلة دراسية 

 سابقة، ويقدم ما يثبت ذالك إلى القسم المعني.

 التحويل إلى مسار الرسالة واألشراف:

الشامل عند تقديم طلب االلتحاق ببرنامج ماجستير إدارة األعمال مسار هل يمكن اختيار مسار الرسالة أو  -

MBA؟ 

 ال، يتم قبول جميع المتقدمين على مسار الشامل ويتم تقديم طلب التحويل إلى مسار الرسالة الحقا .

 متى يمكن تقديم طلب التحويل إلى مسار الرسالة؟ -

ساعة من الساعات المقررة  15بطلب تحويل إلى مسار الرسالة إلى القسم المعني بعد استكمال دراسة  يمكن للطالب التقدم

 %.84وبمعدل تراكمي ال يقل عن 

 ساعة؟ 15% فما فوق واستكمال دراسة 84إلى مسار الرسالة بعد حصولي على معدل ا  ئيهل يتم تحويلي تلقا -

األسبوع األول من كل فصل دراسي الحد األعلى لشواغر التحويل من مسار  تحدد لجنة الدراسات العليا في القسم منال، 

الشامل إلى الرسالة ثم يتم أختيرا الطلبة من بين المتقدمين تنافسيا ، حسب معدالتهم التراكمية بناءا  على كسف المفاضلة 

 يعد لهذه الغاية من قبل لجنة الدراسات العليا في القسم.

 التحويل إلى مسار الرسالة؟ بقرار الموافقة علىبالغي ماذا يجب أن أفعل عند ا -

تبدأ عملية األشراف مع بداية الفصل الدراسي الذي يتم فيه التحويل من مسار الشامل إلى مسار الرسالة، شريطة أن يتقدم 

عتمد يتم تأجيل الطالب إلى الكلية بمشروع خطته في ذالك الفصل، وإذا لم يتقدم الطالب في هذا الفصل بالمخطط أو لم ي

 احتساب بدء عملية اإلشراف للفصل الذي يليه لغايات المناقشة.

يتقدم الطالب إلى رئيس لجنة القسم بمشروع خطة رسالته_مع األخذ بعين األعتبار االختالفات الناتجة عن طبيعة 

 -4الدراسات السابقة  -3 مشكلة الدراسة -2عنوان الرسالة  -1التخصصات في الكليات العلمية_على أن يتضمن مايلي: 

 منهجية الدراسة.

 متى يمكن مناقشة الرسالة؟ -

الحد األدنى لألشراف على طلبة الماجستير فصالن دراسيان، إذ يستطيع الطالب مناقشة رسالته خالل الفصل الثاني من 

 تشجيل الرسالة، ويستثنى من ذالك الفصل الصيفي.

 

 األمتحان الشامل:

 ر الرسالة إلى مسار الشامل؟هل يجوز التحويل من مسا -

 .نعم يمكن التحويل من مسار الرسالة إلى مسار الشامل

 متى يتم عقد إمتحان الشامل؟ -

%، وتكون عالمة 76يتقدم الطالب لألمتحان بعد إنهائه جميع متطابات الخطة الدراسية بنجاح وبمعدل تراكمي ال يقل عن 

 % وترصد له بعالمة ناجح.70النجاح في االمتحان 

يعقد االمتحان الشامل مرة واحدة في كل فصل دراسي، وفق المواعيد المقررة حسب تقويم الجامعة في الفصل، ويجوز 

 عقده في الفصل الفصل الصيفي، بناءا  على قرار من العميد.

 

 



 

 ماهي محاور األمتحان الشامل؟ -

سب التقويم الخاص بالجامعة، حيث تحدد يتم تحديد محاور االمتحان الشامل وفق المجاالت المعرفية لكل تخصص، وح

 القراءات المطلوبة لكل من محاور االمتحان الشامل في الشهر األول من الفصل الدراسية.

 كيف يتم عقد األمتحان الشامل؟ -

االمتحان االمتحان الشامل من خالل جلستان، حيت تغطي الجلسة األول محاور التخصص الرئيسي بينما تغطي يتم عقد 

 الثانية محاور التخصص الفرعي. الجلسة 
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