(حاصلة على اإلعتماد المؤسسي من الهيئة العمانية لإلعتمتد األكاديمي و ضمان جودة التعليم)

لغة الدراسة:
اللغة العربية
جامعة اإلرتباط األكاديمي:
يطرح البرنامج باالرتباط األكاديمي مع الجامعة األردنية
شروط القبول:
 .1أن يكون الطالب حاصال على درجة البكالوريوس في التخصصات التي
لها عالقة بالعلوم اإلدارية و االقتصادية ،او ما يعادله من مؤسسة أكاديمية
معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي في السلطنة.
 .2أن ال يقل المعدل التراكمي في درجة البكالوريوس عن ( )2.5أو ما يعادلها
في أنظمة العالمات.
 .3يجوز قبول الطالب الحاصل على تقدير مقبول بدرجة البكالوريوس
شريطة أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التخصص ال تقل عن سنتين.
 .4يجوز قبول الطلبة في برنامج ماجستير إدارة األعمال من تخصصات
أخرى غير ذات الصلة بالعلوم االدارية واالقتصادية شريطة دراسة المواد
ادناه بواقع ( )9ساعات معتمدة كمواد إستدراكية ،وتكون هذه المواد من
مستوى البكالوريوس ويجب أن ال تقل درجة الطالب في كل مادة عن ()B
أي ( )3نقاط وال تدخل درجات هذه المواد في حساب المعدل التراكمي
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لدرجة الماجستير علما أنه ال يحق للطالب البدء بدراسة مواد الماجستير
مالم يحقق هذا الشرط.
أ .مبادئ االدارة ( 3ساعات معتمدة)
ب .مبادئ علم االقتصاد ( 3ساعات معتمدة)
ج .مبادئ المحاسبة ( 3ساعات معتمدة)
 .5يقبل بالبرنامج ذوي الخبرة من حملة الدبلوم المتوسط شريطة توفر االتي:
أ .ان التقل مدة الدراسة بالدبلوم المتوسط عن سنتين دراستين او
( )60ستين ساعة معتمدة بعد الحصول على الشهادة العامة في
التعليم العام او مايعادلها.
ب .اال يقل عمر المتقدم للدراسة عن ( )25عاما عند تقديم الطلب.
ج .اال تقل مدة خبرته في الوظيفة او المهنة عن ( )6ست سنوات.
د .ان يكون قبوله بالدراسة في مجال يتفق وخبراته العملية.
هـ .ان يكون قد حضر عددا من الدورات التدريبية او المهنية او
التعليمية.
و .ان يخضع لنفس المتطلبات الدراسية الالزمة للحصول على المؤهل
في التعليم دون الجامعي والجامعي والدراسات العليا وان تكون
الدراسة نظامية.
الرسوم المالية:
 .1رسوم التقدم بطلب القبول ( )150لاير عماني تدفع عند تقديم طلب
اإللتحاق (رسوم غير مستردة).
 .2رسم الساعة المعتمدة ( )130لاير عماني.
 .3مبلغ ( )6لاير عماني رسوم انترنت لكل فصل دراسي.
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الخطة الدراسية
 .1على أساس نظام الساعات المعتمدة ،ويحدد لكل مادة من مواد الخطط
الدراسية ) (3ثالث ساعات معتمدة.
 .2يكون الحد االدنى لعدد الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة
الماجستير في ادارة االعمال في المسار الرسالة الجامعية
والمسار الشامل على النحو االتي-:
المسار

المجموع

الرسالة الجامعية

36

االمتحان الشامل

36

 .3تشمل الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير ادارة االعمال في كل
مسار المتطلبات التالية-:
اوال -مسار الرسالة الجامعية:
أ -متطلبات إجبارية :وهي مواد إجبارية يدرسها جميع طلبة ماجستير إدارة
األعمال لتزويدهم بقاعدة معرفية مشتركة وثيقة الصلة بالمجال العام
للتخصص وعددها ( )21ساعة معتمدة.
ب -متطلبات اختيارية :و تشمل ( )6ساعات معتمدة يدرسها جميع الطلبة
المقبولين في التخصص من قائمة المواد االختيارية الموضحة في الخطة
الدراسية والتي تسلم للطالب عند التحاقه بالبرنامج.
ج -رسالة الماجستير ( )9ساعات معتمدة.
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ثانيا -مسار االمتحان الشامل:
أ -متطلبات إجبارية :وهي مواد إجبارية يدرسها جميع طلبة ماجستير
إدارة األعمال لتزويدهم بقاعدة معرفية مشتركة وثيقة الصلة بالمجال
العام للتخصص وعددها ( )27ساعة معتمدة.
ب -متطلبات اختيارية ( )9ساعات معتمدة يختارها الطالب من قائمة المواد
االختيارية الموضحة في الخطة الدراسية والتي تسلم للطالب عند
التحاقه بالبرنامج.
ج -االمتحان الشامل.
ويوضح الجدول التالي توزيع الساعات المعتمدة للمتطلبات المشار اليها اعاله
ولكال المسارين:
المسار

المتطلبات
اإلجبارية

المتطلبات
االختيارية

أخرى

المجموع

الرسالة

21
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( 9رسالة)

36

الشامل

27
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ال توجد

36
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