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ماجستير إدارة األعمال
والهندسة :متعدد الجوانب واألقسام
تقــوم أهميــة محتــوى المقــرر التعليمــي
لبرنامــج ( MBA&Eماجســتير إدارة
األعمــال والهندســة) علــى أســاس التركيــز
المــزدوج علــى الموضوعــات المســتمدة مــن
إدارة األعمــال والموضوعــات التكنولوجيــة
علــى ح ـ ٍد ســواء .وعــاوة علــى المهــارات
التخصصيــة االســتثنائية التــي يتمتــع بهــا
خريجــو هــذه الــدورة الدراســية ،فإنهــم
يكتســبون أيضًــا عقليــة تحليليــة تالئــم
مجموعــة متنوعــة مــن وظائــف الصناعــات
واألعمــال .ونحــن نســعى إلــى تدريــب كل
خريــج مــن خريجــي  MBA&Eليصبــح
ـادرا علــى حــل المشــكالت متعــددة األقســام
قـ ً
 -ويتمتع بالمهنية واإلبداع وروح التعاون.

ممارسة األعمال عن كثب

ألن الــدورة الدراســية هــي برنامــج دراســي
لخريجــي الجامعــات ،فهــي تقبــل طلبــات
االلتحــاق مــن الطــاب الذيــن لديهــم خلفيــة
فــي دراســة الهندســة واإلدارة وغيــر ذلــك.
وبوصفــك مهنيًــا ناشــئًا ،فأنــت تمتلــك
المهــارات المتعمقــة الخاصــة بمجالــك .ومــن
خــال الحصــول علــى  ،MBA&Eفســوف
ينمــو لديــك فهــم شــمولي لســير العمليــة الكلية
لألعمــال .خريجــو " MBA&Eجســور
للتواصــل"  -متخصصــون كل فــي عملــه
ولكنهــم ملمــون تما ًما بأهم ممارســات اإلدارة
الموجهــة نحــو النتائــج .تحتــاج الشــركات
العالميــة إلــى مثــل هــؤالء "األشــخاص ذوي
الخبــرات الموســوعية"  -هــل تــود أن تصبــح
أحدهــم؟

السمة الشخصية والدولية
تج ّمعــت عائلــة طــاب وخريجــي
 MBA&Eمــن أكثــر مــن  40دولــة حــول
العالــم .الهندســة الميكانيكيــة واإلدارة
الصناعيــة والتواصــل بيــن الثقافــات
واالقتصــاد والعلــوم الماديــة وتصميــم
الطائــرات والفيزيــاء النوويــة والهندســة
البرمجيــة  -تمثــل هــذه بعــض الخلفيــات
العلميــة التــي يأتــي منهــا طالبنــا .،فهــل
يمكنــك تخيــل فرصــة كهــذه لاللتحاق بشــبكة
أكثــر اتســاعًا؟ تــدور هــذه الــدورة الدراســية
حــول تعلــم مهــارات األعمــال الضروريــة
ضمــن مجموعــة دوليــة مترابطــة علــى
نحــو وثيــق .ومــن خــال اإلقامــة فــي إحــدى
أكثــر مــدن العالــم تنوعًــا مــن الناحيــة
الثقافيــة ،ســوف تحظــى بفرصــة تنميــة
مهاراتــك الشــخصية مــن أجــل تكويــن
صداقــات تــدوم وببســاطة للحصــول علــى
وقت ممتع.

ونحن نتطلع للترحيب بك
ضمن عائلة .MBA&E

تخصص جديد "إدارة السيارات"
تعــد ألمانيــا مــن أهــم وأنشــط البقــاع
حــول العالــم فــي مجــال صناعة الســيارات.
وهــذه الصناعــة متغيــرة باســتمرار
وتنطــوي علــى العديــد مــن التحديــات التــي
يجــب تخطيهــا .وهكــذا ،هنــاك طلــب كبيــر
علــى خريجــي هندســة األعمــل الناشــئين
فــي ســوق الوظائــف .باإلضافــة إلــى ذلــك،
مــن المتوقــع أن تنمــو صناعــة الســيارات
بســرعة فيمــا يعــرف بالــدول الناشــئة ،ممــا
يمنــح األفضليــة لخريجينــا الدولييــن فــي
الحصول على عمل في بلدهم األصلي.
إن  MBA&Eهــو برنامــج هندســة
األعمــال الوحيــد حتــى اآلن الناطــق
باإلنجليزيــة فــي ألمانيــا والــذي يركز بشــكل
خــاص علــى إدارة الســيارات .والعديــد مــن
خريجينــا يبــدأون مســيرتهم المهنيــة مــع
شــركات الســيارات ونحــن نحتفــظ بعالقــات
صــا جديــدًا
ولذلــك ،ســوف نطلــق تخص ً
يلبــي االحتياجــات الخاصــة لشــركات
تصنيــع قطــع غيــار الســيارات األصليــة
ومــوردي الســيارات فــي الفصــل الدراســي
القادم في شتاء ( 2013أكتوبر).

عاجل
نقدم بفخر برنامج هندسة
األعمال الوحيد الناطق
باإلنجليزية في ألمانيا حول
اعتبارا
إدارة السيارات ،ويبدأ
ً
من الفصل الدراسي في شتاء
 - 2013بادر بالتقديم اآلن.
الرجاء مراجعة منهج
برنامجنا.
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مكتب البرنامج  -الخدمة في
موقع واحد
يســتفيد جميــع طالبنــا مــن راحــة
الحصــول علــى الخدمــات الشــاملة مــن
مكتــب واحــد مخصــص للبرنامــج .ومــع
بــدء تقديــم الدعــم حتــى قبــل وصولــك،
يســتمر هــذا الدعــم خــال فتــرة دراســتك -
وإلــى نهايــة مســيرتك المهنيــة بفضــل شــبكة
خريجينــا .المــدة القياســية للــدورة الدراســية
هــي ثالثــة فصــول دراســية .ويتكــون أول
فصليــن دراســيين مــن حلقــات دراســية
ومحاضــرات ومشــروعات ورحــات تحــت
إشــراف وتوجيــه أســاتذة جامعــة برليــن
للعلــوم التطبيقيــة  HTWوالمحاضريــن
الخارجييــن .يتــم كتابــة رســالة الماجســتير
خــال الفصــل الدراســي الثالــث .يتوفــر
تدريــب عملــي لمــدة فصــل دراســي واحــد
ولكنــه ليــس إجباريًــا .لغــة التدريــس هــي
اللغة اإلنجليزية.
ثالثة بدائل للتخصص

يستطيع الطالب االختيار بين
تخصصين:
• التوريد الخارجي لعمليات األعمال
• اإلدارة متعددة األقسام
• إدارة السيارات ()AM
تقــوم التخصصــات علــى البرنامــج
متعــدد األقســام ذاتــه فــي  MBA&Eوهــي
تمنــح الطــاب الفرصــة لوضــع أساســات
مســارهم المهنــي مســتقبالً .يمكــن دمــج
الصفــوف الدراســية إذا أمكــن ذلــك .ويســتلم
كل طالــب جــدول محاضــرات شــخصيًا
عنــد بــدء الــدورة الدراســية .الرجــاء
االطــاع علــى منهــج البرنامــج للحصــول
علــى معلومــات تفصيليــة حــول االختالفــات
بين البدائل.
رسالة الماجستير
مجــاالت التخصــص ليســت مقصــورة
على البدائل الثالثة

التــي تــم وصفهــا أعــاه .تتــم كتابــة رســالة
الماجســتير فــي الفصــل الدراســي األخيــر
حيــث يتنــاول الطالــب مشــكلة عمــل معقــدة
مــن اختيــاره تحــت إشــراف وتوجيــه خبيــر
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس .مــع تمكيــن
الطــاب مــن اســتعراض خبرتهــم المكتســبة
حديثًــا ،تمثــل رســالة الماجســتير الجيــدة
أكبــر أفضليــة للمتقــدم للحصــول علــى
وظيفــة .إن رســالة الماجســتير ليســت مجرد
مؤشــر علــى المعرفــة العميقــة بمجــال
أعمــال مــا ،ولكنهــا تظهــر فه ًمــا عميقًــا
لألســلوب األكاديمــي .باإلضافــة إلــى
اإلشــراف ،يوفــر مكتــب برنامــج
 MBA&Eالدعــم فــي صــورة مــواد
وورش عمل واستشارات شخصية.

برنامج الرحالت
برنامــج الرحــات فــي  MBA&Eهــو
جــزء ال يتجــزأ عــن الــدورة الدراســية .خــال
فصلــي الدراســة ،يحظــى الطــاب بفرصــة
زيــارة عــدد مــن الشــركات متعددة الجنســيات
والفعاليــات المهنيــة فــي ألمانيــا وربمــا
خارجهــا .مصاريف اإلقامة والســفر مشــمولة
فــي رســوم التعليــم .ويتولــى مديــر برنامــج
 MBA&Eتنظيم الرحالت وقيادتها.

العمل الجماعي ومهارات التواصل
يحظــى طــاب الــدورة الدراســية
بالفرصــة لتطويــر المهــارات الضروريــة
المتضمنــة فــي ممارســات األعمــال الحديثــة
بطريقة الممارسة العملية مع تعلم

 MBA&Eفي لمحة:
الدرجة العلمية:

ماجستير إدارة األعمال والهندسة

فترة الدراسة
المنتظمة

 3فصول دراسية

تاريخ البدء:

الفصل الدراسي الشتوي (كل أكتوبر)

لغة التدريس:

اللغة اإلنجليزية

المكان:

الحرم الجامعي Wilhelminenhof

متطلبات القبول:

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها دوليًا بحد أدنى  180نقطة
اعتماد ECTS؛ وعلى األقل عام واحد من الخبرة المهنية ذات
الصلة بعد التخرج؛ ودليل على الكفاءة في اللغة اإلنجليزية.

تاريخ طلب االلتحاق 15 :يونيو؛ ويتم النظر في الطلبات المتأخرة إذا توفرت أماكن
الرسوم:

 11000يورو مقابل الدرجة العلمية و 283,93يورو لكل
فصل دراسي ،ويتضمن هذا تذكرة للسفر اإلقليمي غير المحدود.

نقاط االئتمان:

90

االعتماد:

ACQUIN

يحتوي هذا الملف على
معلومات شاملة فيما يتعلق
بالخدمات التي يقدمها مكتب
البرنامج ،وإذا كانت لديك أية
أسئلة أخرى ،فال تتردد في
االتصال بنا:
mbae@htw-berlin.de
أو +49 30 5019 2411
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تنفيــذ المهــام كثيــرة التحديــات فــي مجموعة
متنوعــة مــن تشــكيالت فريــق العمــل.
تتنــاول الــدورة الدراســية النطــاق الكامــل
لمهــارات التعــاون الفعــال واالتصــال
والتقديــم والتفــاوض والتــي تتطلبهــا بيئــة
العمل الحديثة.
التدريب العملي
يحظــى الطــاب بفرصــة إكمــال تدريــب
عملــي بــدوام كامــل خــال الفصــل
الدراســي الثالــث ،مــع تأجيــل إكمــال رســالة
الماجســتير إلــى الفصــل الدراســي الرابــع.
ونحــن نشــجع الطــاب الدولييــن علــى
إكمــال تدريــب عملــي فــي ألمانيــا كجــزء
مــن دراســتهم .ويقــدم مكتــب برنامــج
 MBA&Eالمســاعدة فــي العثــور علــى
مكان عمل وخالل العمل الفعلي.
برلين وجامعة HTW
ألن برليــن مدينــة عالميــة ،فــإن الطابــع
العالمــي المتحــرر لعاصمــة ألمانيــا التــي
يســكنها  3.4مالييــن نســمة يجعــل منهــا
مكانًــا مميـ ً
ـزا لإلقامــة .ويبلــغ تعــداد ســكانها
من األجانب نصف مليون نسمة تقريبًا

برلين –
مدينة رائعة للدراسة
قادميــن مــن أكثــر مــن  180دولــة ويســاهمون
فــي خلــق منــاخ فريــد فــي أوروبــا .إنهــا بيئــة
أكاديميــة متنوعــة وحيــاة ثقافيــة ال تقــارن وحيــاة
ليليــة تنبــض بالنشــاط وتندمــج مــع طبيعــة
ســاحرة ومناظــر مائيــة ومتنزهــات للوصــول
إلى جودة معيشة ممتازة.

موقع دولي في قلب أوروبا
إن القــوى العاملــة الدوليــة فــي برليــن -
التــي تســاهم بهــا الــدورات الدراســية مثــل
 - MBA&Eتجعــل برليــن مدينــة جذابــة
للغايــة كمقــر لعــدد مــن الشــركات متعــددة
الجنســيات ،كمــا تســاهم وفــرة منشــآت
األعمــال والموظفيــن وشــبكات الدعــم فــي
جعــل برليــن مدينــة مشــروعات تجاريــة

توفــر موقــع اختبــار لعــدد مــن االبتــكارات
الفنيــة والخدميــة.
متعددة الجوانب وابتكارية  -إنها HTW
برلين
تفخــر  HTWبرليــن ،جامعــة العلــوم
التطبيقيــة متعــددة األقســام والتــي تركــز على
الناحيــة التطبيقيــة ،بهيــكل طالبــي يبلــغ أكثر
مــن  11000طالــب موزعيــن علــى خمســة
أقســام .ويســتفيد طالبنــا مــن مــوارد جامعيــة
ضخمــة تتكامــل مــع مرونــة برنامــج
ديناميكي مثل .MBA&E
نظرة مستقبلية مهنية  -مهنيون حقيقيون
للمجال
أهــم أولوياتنــا هــي توفيــر الدعــم للتقــدم
المهنــي لطالبنــا .ويقــوم تصميم MBA&E
علــى خبــرة محاضرينــا وشــركائنا ويوفــر
توازنًــا دقيقًــا بيــن اإلدارة المحكمــة
والمهــارات التكنولوجيــة والتخصــص
الوظيفي.
فالطــاب الذيــن يختــارون تخصــص
التوريــد الخارجــي لعمليــات األعمــال
( )BPOيكتســبون مهــارات خاصــة مــن
خــال فهــم وإدارة عمليــات األعمــال عبــر
مؤسســات متعــددة .وبالرغــم مــن أنهــا
متاحــة غالبًــا فــي خدمــات دعــم الشــركات،
إال أن المهــارات المكتســبة فــي هــذا
التخصــص تنطبــق علــى أي عمــل توريــد
خارجــي .إن التوريــد الخارجــي لعمليــات
األعمــال هــو أحــد أســرع المجــاالت
نمــوا ،فهــو يوفــر فــرص عمــل
العالميــة
ً
فــي أي مجــال مــن جانــب العمــاء وكذلــك
لــدى الكثيــر مــن موفــري خدمــات التوريــد
الخارجي.
ويعمــل خيــار اإلدارة متعــددة األقســام
( )IMعلــى تدريــس المهــارات التــي تمكــن
الخريجيــن مــن توفيــر الدعــم الفعــال فــي
أيــة مشــروعات متعــددة األقســام .ويغطــي
هــذا كذلــك القــدرة علــى تحليــل متطلبــات
العمــاء المعقــدة وتحقيــق النتائــج المتوقعــة
كمدير أو عضو في فريق متعدد األقسام.

اكتساب األفضلية التكنولوجية
على خريجي ماجستير
إدارة األعمال التقليدي
تطــور تطبيــق التكنولوجيــا ليصبــح
عامــل األداء الرئيســي والحيــوي
إلســتراتيجية أيــة شــركة .ويعمــل برنامــج
 MBA&Eعلــى تجهيــز طالبــه بمجموعــة
مــن المهــارات اإلداريــة والتكنولوجيــة
الضروريــة لتحقيــق مســيرة مهنيــة ناجحــة
في مجال األعمال.
عائلة MBA&E
برنامــج  MBA&Eأكثــر مــن مجــرد
دورة دراســية .فالتســجيل فــي الــدورة
الدراســية يمثــل االنضمــام إلــى شــبكة دعــم
متبــادل مــن صغــار المهنييــن الدولييــن.
ويعمــل أعضــاء شــبكة خريجينــا التــي تنمــو
بثبــات لــدى عــدد مــن الشــركات متعــددة
الجنســيات والمشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة ،كمــا تضــم هــذه الشــبكة
المتعهديــن والعلمــاء وحتــى السياســيين.
ومــن خــال الحفــاظ علــى شــبكة الخريجيــن
والتواصــل مــع الجهــات المعنيــة الدوليــة
األخــرى (مثــل الشــركات الرائــدة) ،يضمــن
مكتــب البرنامج رســوخ برنامج MBA&E
بثبات ضمن شبكة دولية ممتدة.

لمزيد من المعلومات ،الرجاء
زيارة إصدار اللغة اإلنجليزية
من موقع ويب الجامعة على
www.en.htw-berlin.de
أو .www.htw-berlin.de
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الفصالن الدراسيان األول والثاني  -التخصص  :1التوريد الخارجي لعمليات األعمال
الوحدة

الفصل الدراسي  1الفصل الدراسي 2
CP HPW CP HPW

التسويق اإلستراتيجي

4

5

موضوعات خاصة في إدارة األعمال

4

5

إدارة سلسلة التوريد العالمية

4

5

تكنولوجيا التصنيع وتكنولوجيا األعمال

4

5

االتصال في الشبكات الدولية*

4

5

التوريد الخارجي لعمليات األعمال*

4

5

اإلستراتيجية والتنظيم وإدارة الموارد البشرية

4

5

تمويل الشركات ومراقبتها

4

5

التكنولوجيا الجديدة واالبتكار

4

5

إدارة هندسة المشروعات

4

5

إدارة البيانات وإدارة أداء األعمال*

4

5

الخدمات المشتركة في المشروعات ،والتوريد الخارجي لعمليات األعمال ،ونقل العمليات
خارج البالد*

4

5

الفصالن الدراسيان األول والثاني  -التخصص  :2اإلدارة متعددة األقسام
الوحدة

الفصل الدراسي  1الفصل الدراسي 2
CP HPW CP HPW

اإلستراتيجية والتنظيم وإدارة الموارد البشرية

4

5

تمويل الشركات ومراقبتها

4

5

التكنولوجيا الجديدة واالبتكار

4

5

تكنولوجيا التصنيع وتكنولوجيا األعمال

4

5

إدارة المشروعات الدولية*

4

5

هندسة األنظمة*

4

5

التسويق اإلستراتيجي

4

5

موضوعات خاصة في إدارة األعمال

4

5

إدارة سلسلة التوريد العالمية

4

5

إدارة هندسة المشروعات

4

5

القيادة واالتصال وصناعة القرار*

4

5

الهندسة الصناعية للمشروعات*

4

5

* وحدات التخصص
 :CPنقاط االعتماد ()ECTS
 :HPWساعات في األسبوع*
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الفصالن الدراسيان األول والثاني  -التخصص  :2إدارة السيارات
الوحدة

الفصل الدراسي  1الفصل الدراسي 2
CP HPW CP HPW

التسويق اإلستراتيجي

4

5

موضوعات خاصة في إدارة األعمال

4

5

إدارة سلسلة التوريد العالمية

4

5

تكنولوجيا التصنيع وتكنولوجيا األعمال

4

5

إدارة السيارات *I

4

5

تكنولوجيا مجموعة نقل الحركة البديلة*

4

5

اإلستراتيجية والتنظيم وإدارة الموارد البشرية

4

5

تمويل الشركات ومراقبتها

4

5

التكنولوجيا الجديدة واالبتكار

4

5

إدارة هندسة المشروعات

4

5

السالمة؛ إدارة الجودة ومفاهيم السيارات*

4

5

إدارة السيارات *II

4

5

الفصل الدراسي 3
نقاط االعتماد
التسويق اإلستراتيجي

عروض إضافية
رحالت إلى شركات وفعاليات
صفوف اللغة األلمانية لطالب MBA&E

30

* وحدات التخصص
نقاط االعتماد )(ECTS
 :HPWساعات في األسبوع
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معايير التأهل والمستندات
حتى تتم دراسة طلبات التسجيل ،يجب
أن يكون لدى الطالب على األقل:
•درجة البكالوريوس أو ما يعادلها دوليًا
(بحد أدنى  180نقطة اعتماد .)ECTS
ونفضل أن تكون الدرجات العلمية من
مجال ذي صلة ولكننا على استعداد لدراسة
طلبات االلتحاق من أي قسم.
•عام واحد على األقل من الخبرة المهنية
ذات الصلة بعد التخرج
•الطالقة في اللغة اإلنجليزية:
• 570نقطة على األقل في اختبار تويفل
الورقي
• 230نقطة على األقل في اختبار تويفل
الحاسوبي
• 88نقطة على األقل في اختبار تويفل
على اإلنترنت
• 6.5نقاط على األقل في اختبار يمكن
النظر في الشهادات األخرى الرجوع
إلينا في هذا الشأن بشكل منفصل
معايير اختيار الطالب
إن  MBA&Eهو برنامج مصغّر
وفردي يخدم مجموعة منتقاة من الطالب.
وتراعي عملية االختيار المعايير التالية:
•الخلفية األكاديمية واإلنجازات السابقة
•مدى الخبرة الوظيفية السابقة وطبيعتها
•ارتفاع مستوى الحافز الذي يتم التعبير
عنه بشكل مناسب في مستندات طلب
االلتحاق وربما في حديث عبر الهاتف

إرشادات طلب االلتحاق
الفرصــة التاليــة للتســجيل هــي الفصــل
الدراســي الشــتوي  ،2015والــذي يبــدأ
اعتبــارا مــن أكتوبــر  .2015حتــى تتــم
ً
دراســة طلــب االلتحــاق فــي صــف ،2015
يجــب أن يصلنــا الطلــب فــي موعــد أقصــاه
 15يونيــو  .2015الرجــاء مالحظــة أنــه
يمكــن إرســال المســتندات فــي أي وقــت مــن
العام.

يتم قبول طلبات االلتحاق
فقط في صورة ملف
 PDFواحد.
ويتــم قبــول الطلبــات المتأخــرة فقــط إذا
توفــرت أماكــن .ويســرنا الــرد علــى
استفســارات البريــد اإللكترونــي بشــأن توفــر
أماكن أو أي شأن آخر.
تــم تغييــر عمليــة طلــب االلتحــاق لعــام
ـرا .يتــم قبــول طلبــات االلتحاق
 2015مؤخـ ً
فقــط فــي صــورة ملــف  PDFواحــد.
عــذرا will ،فلــن نتمكــن مــن دراســة
ً
الطلبــات الــواردة فــي عــدة ملفــات .الرجــاء
عــدم نســيان إرفــاق ورقــة المعلومــات فــي
طلــب االلتحــاق وإرســاله إلــى عنــوان
البريد اإللكتروني التالي:
admission-mbae@htw-berlin.de
الجدول الزمني لطلب االلتحاق
يمكــن قبــول الطــاب بشــكل مبكــر فــي
حــاالت مثــل مراعــاة الموعــد النهائــي
لطلــب منحــة دراســية .الرجــاء االتصــال
بنا للتعرف على التفاصيل.
الموعــد النهائــي لطلــب االلتحــاق هــو
 15يونيــو مــن العــام الجــاري .يتــم عقــد
جولــة التقييــم الرئيســية لطلبــات االلتحــاق
فــي غضــون شــهر واحــد مــن الموعــد
النهائــي لطلــب االلتحــاق .ويتــم إرســال
النتائــج إلــى المتقدميــن بعــد ذلــك بفتــرة
وجيزة.

هــام! إذا كنــت مــن دولــة تكــون بهــا
تأشــيرة الدراســة إلــى ألمانيــا مطلوبــة،
فالرجــاء تقديــم طلــب التأشــيرة فــي القنصلية
األلمانيــة مباشــرة عقــب اســتالم تأكيــد
بقبولــك ،وإال فقــد تتأخــر تأشــيرتك عــن
موعــد بــدء البرنامــج .وإذا كانــت لديــك أيــة
شــكوك بشــأن إجــراءات الحصــول علــى
التأشــيرة ،فالرجــاء االتصــال ببرنامــج
 MBA&Eأو القنصليــة األلمانيــة للحصول
على المعلومات.

معلومات إضافية
إذا كانت لديك أية أسئلة بشأن
البرنامج أو إجراءات طلب
االلتحاق ،فال تتردد في
االتصال بنا في أي وقت
(معلومات االتصال).
الرجاء مراجعة األسئلة
الشائعة للحصول على
معلومات إضافية.
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مستندات طلب االلتحاق
•ورقــة معلومــات مكتملــة للمتقــدم :تنزيــل
بتنســيق MS Word؛ تنزيــل بتنســيق
.Adobe PDF
•خطــاب حــول الحافــز ( 1-2صفحــة
حــول كيفيــة دعــم  MBA&Eلخططــك
المهنيــة ورؤيتــك لمســاهمتك فــي
البرنامج).
•نســخ مــن شــهادة الدرجــة العلميــة
ومســتخرج الدرجــات والترجمــات باللغــة
اإلنجليزية أو األلمانية.
•شــهادات أو توصيــات مــن أصحــاب
العمــل الحالييــن والســابقين ،بمــا فــي ذلــك
المعلومــات المتعلقــة بالخبــرة المهنيــة
الواردة في نموذج طلب االلتحاق
•دليــل الكفــاءة فــي اللغــة اإلنجليزيــة كمــا
هــو مشــار إليــه فــي ورقــة معلومــات
المتقدم
•نسخة من جواز السفر
•يجــب إرســال جميــع المســتندات فــي
ملف  PDFواحد
المتقدمون من الصين ومنغوليا وفيتنام:
•شــهادة مــن مركــز االختبــارات األكاديمية
( .)APSتتوفــر معلومــات إضافيــة
حــول هــذا المســتند علــى موقــع ويــب
السفارة األلمانية في دولتك

عنوان طلب االلتحاق
الرجــاء إرســال مجموعــة طلــب االلتحاق
إلى:
admission-mbae@htw-berlin.de
HTW Berlin
Master of Business
Administration and
Engineering
Ostendstrasse 1
12459 Berlin
Germany
(مالحظة :تم إدراج  Uni-Assistفي
السابق كمستلم لطلب االلتحاق .وتم تحديث
العملية؛ الرجاء إرسال طلب االلتحاق
مباشرة إلى برنامج الدراسة).

رسوم التعليم
بلغــت رســوم التعليــم فــي  2015مبلــغ
( 11000عشــرة آالف) يــورو .وتغطــي
الرســوم البرنامــج بأكملــه وتتضمــن التنقــل
واإلقامــة لجميــع الرحــات اإلجباريــة.
ويمكن دفع هذا المبلغ على قسطين:
•القســط األول ( )%50قبــل بــدء الــدورة
الدراسية
•القســط الثانــي ( )%50قبــل بــدء الفصــل
الدراسي الثاني
باإلضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك رســم مقــداره
 283.93يــورو تقريبًــا لــكل فصــل دراســي
كشــرط مســبق للتســجيل .وفــي المقابــل،
يســتلم الطــاب تذكــرة تمكنهم من االســتخدام
غيــر المحــدود لوســائل النقــل العامــة فــي
برلين وضواحيها (المناطق .)ABC
المنح الدراسية
ال يقــدم البرنامــج المنــح الدراســية بشــكل
مباشــر وال وثائــق تنــازل عــن رســوم
الدراســة .باإلضافــة إلــى محــركات البحــث
ومؤسســات الدعــم األكاديمــي الوطنيــة فــي
دولتــك يمكــن البحــث عــن المنــح الدراســية
فــي قاعــدة بيانــات المنــح الدراســية
.DAAD

الخدمات التي تقدمها
جامعة  HTWبرلين
يسر جامعة  HTWبرلين
تقديم مجموعة متنوعة من
الخدمات والمساعدات للطالب
المرتقبين .وهؤالء المتقدمون
للحصول على منحة دراسية
أو تأشيرة دراسة إلى ألمانيا
يمكنهم طلب عدد من
المستندات الداعمة .ويمكن
تسليم هذه المستندات إلى
الطالب أو إذا لزم األمر،
مباشرة إلى الجهة المعنية
بحيث يتم تسريع إجراء طلب
االلتحاق .كما يسرنا العمل
كنقطة اتصال لحل أية
مشكالت عالقة وحجز أماكن
اإلقامة وتقديم المساعدة بشأن
الجوانب الرسمية المتنوعة
المتصلة بالوصول إلى برلين.
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الدراسات في – MBA&E
أكثر من مجرد محاضرات
إن  MBA&Eهــو برنامــج أعمــال
عملــي .وتعتمــد المحاضــرات علــى تطبيــق
النظريــات علــى ممارســات األعمــال.
أســاتذة ومحاضــرو ( MBA&Eمعظمهــم
يحمــل شــهادة الدكتــوراه) لديهــم جميعًــا
خبــرة ممتــدة فــي األعمــال مــع خلفيــة
وطيدة في المجال.
تعلم في شكل وحدات
تتكــون الوحــدات فــي منهــج الــدورة
الدراســية مــن مجموعــة مــن المحاضــرات
والعمــل المســتقل الموجّــه والعــروض
التقديميــة والمشــروعات الجماعيــة .بفضــل
التنــوع االســتثنائي لطبيعــة الهيــكل الطالبــي
فــي  ،MBA&Eيتمكــن المشــاركون مــن
تنميــة مهاراتهــم التعاونيــة فــي ســياق متعــدد
األقســام والثقافــات .وهكــذا ،فــإن طــاب
 MBA&Eال يتعلمــون فحســب ،ولكنهــم
يتطورون كذلك.
أكثر من مجرد محاضرات وحلقات دراسية
إن حضــور الرحــات والفعاليــات هــو
مثــال آخــر علــى كيفيــة اندمــاج طــاب
 .MBA&Eوفضــاً عــن الزيــارات
الجماعيــة للشــركات والفعاليــات ،ننظــم
كذلــك وقــت الفــراغ لمشــاهدة المــدن التــي
نزورهــا .بالنســبة للكثيــر ،فالخــروج مــع
الزمــاء مــن الطــاب هــو جــزء مهــم مــن
الــدورة الدراســية  -ومصــدر رائــع لألفــكار
واإللهام وإقامة شبكات العالقات.
الدعم
يصاحــب مديــر البرنامــج المجموعــة
خــال الدراســات .وباإلضافــة إلــى الدعــم
الــذي يقدمــه مــع اإلدارة ،فهــو يقدم اإلرشــاد
فــي مجــاالت مثــل طلبــات الوظائــف
والتدريــب العملــي ،والعمــل العلمــي،
والنمــو المهنــي الشــخصي ،واإلعــداد أليــة
فعاليــات فــي الحيــاة المهنيــة .مكتــب
البرنامــج ســوف يقدمــون الدعــم لكــم فيمــا
يتصل بالشؤون الشخصية عند الحاجة.

اللوائح
يتــم نشــر جميــع اللوائــح فــي صــورة
منشــور رســمي (amt- liches
) .Mitteilungsblattتخضــع درجتــك
العلميــة بشــكل أساســي لمجموعــة مــن
اللوائــح التــي يتــم نشــرها فــي وقــت بــدء
الــدورة الدراســية .وعلــى الرغــم مــن ذلــك،
يمكــن أن تكــون مجموعــة الحقــة مــن
اللوائــح ملزمــة لدورتــك الدراســية .ويتــم
النــص علــى مــدى ســريان اللوائــح المتنوعة
فــي اللوائــح ذاتهــا .ويجــب توجيــه جميــع
األســئلة المتعلقــة بلوائــح الدراســة
واالمتحانــات إلــى لجنــة امتحاناتــك .وتكــون
اللوائــح التــي يتــم نشــرها فــي منشــورات
رســمية هــي فقــط الملزمــة قانونًــا .وأمــا-
عينــات القــراءة غيــر الرســمية أســهل فــي
االســتيعاب حيــث تــم دمــج تعديــات فــي
النص.
ألصحاب العمل
هــل أنــت صاحــب عمــل تطالــع موقــع
الويــب لبرنامجنــا وتــرى أن مفهومنــا
التعليمــي مثيــر لالهتمــام؟ ربمــا لديــك
وظيفــة تريــد شــغلها ،أو مشــروع بحــث
طالبــي تريــد تنفيــذه ،أو موظــف تريــد
رعايتــه ليحصــل علــى درجــة علميــة بعــد
التخرج من الجامعة؟
يتميــز برنامــج  MBA&Eبهيــكل
طــاب وخريجيــن دولــي بالــغ التنــوع مــع
مهــارات أعمــال جاهــزة للتطبيــق .الرجــاء
عــدم التــردد فــي االتصــال بنــا للحصــول
علــى الدعــم .ويســعدنا تقديــم توصيــات
بالمرشــحين إليــك ،أو اإلعــان عــن
الوظائــف الشــاغرة لديــك ،أو مســاعدتك فــي
تنفيــذ مشــروعات البحــث ،أو التخطيــط
معك لتعليم شخص ضمن شبكة عملك.
الرجــاء كذلــك االتصــال بنــا لالستفســار
عــن إمكانيــة االنضمــام إلــى مجلســنا
االستشــاري أو أي شــكل آخــر مــن التعــاون.
ونحــن نقــدر أي عــرض قــد تقدمــه ونهــدف
دائ ًما إلى عالقات بنّاءة لتبادل المنفعة.

المجلس االستشاري لبرنامج MBA&E
تــم تصميــم برنامــج  MBA&Eعلــى
أســاس تو ّجــه قــوي نحــو ممارســة األعمــال
والتطويــر المهنــي .وألن أعضــاء مجلســنا
االستشــاري ينتمــون إلــى نفــس المجــال،
فإنهــم يقدمــون المالحظــات المهنيــة ممــا
يحافــظ علــى ارتبــاط محتــوى الــدورة
الدراســية بالواقــع .كمــا حصــل العديــد مــن
طــاب  MBA&Eوخريجيــه علــى وظائف
في الشركات التابعة للمجلس االستشاري.
وأعضــاء المجلــس االستشــاري هــم
مسؤولون تنفيذيون من الشركات التالية:
•BASF Services Europe
GmbH
•Berlin Partner GmbH
•Daimler AG
•DB HR Solutions GmbH
•DB Mobility Logistics AG
• •& IKEA Deutschland GmbH
Co. KG
•KPMG AG

للمحاضرين

مــن وقــت آلخــر ،قــد تتوفــر عقــود
التدريــس فــي برنامــج  .MBA&Eونتوقــع
أن يحمــل مدرســونا درجــة جامعيــة (يُفضــل
الدكتــوراه) وعلــى األقــل ثــاث ســنوات مــن
الخبــرة المهنيــة ذات الصلــة .الرجــاء
االتصــال بنــا للتعــرف علــى عقــود التدريس
المتوفرة.

 MBA&Eفي الشبكات
االجتماعية
يمكنكم االنضمام إلينا على
مواقع التواصل االجتماعي:
XING
Facebook
Twitter
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الخطة المالية الشكلية
يلخــص الجــدول التالــي اإلنفــاق الشــهري
المحتمــل وغيــر شــامل الرســوم .علــى
األرجــح ،ســوف تنفــق حوالــي  800يــورو
شــهريًا فــي برليــن .علــى الرغــم مــن ذلــك ،قــد
تختلــف التكلفــة الفعليــة للمعيشــة حســب نمــط
حياتك.
النفقات:

شهرا شاملة جميع الرسوم:
الجدول التالي هو اقتراح لخطة ميزانية 18
ً
يورو

عدد

المرات

الفصل الدراسي األول
التعليم

5500

1

5500

رسوم الفصل الدراسي

290

1

290

اإلقامة

330

6

1980

التأمين الصحي والتأمين ضد
الحوادث

78

6

468

400

6

2400

اإلقامة
التأمين الصحي
الطعام وغيره

330
78
400

الطعام وغيره

المجموع:

808

مجموع الفصل الدراسي األول

هــذه األرقــام تقديريــة فقــط وقــد تختلــف
المبالــغ الفعليــة حســب نمــط حياتــك واإلقامــة
ونــوع التأميــن الصحــي الــذي تختــار .ســتجد
أن مجمــوع المبلــغ متواضــع مقارنــة بمعظــم
برامــج األعمــال اإلنجليزيــة  -األمريكيــة حيــث
قــد تزيــد رســوم الدراســة بفصــل دراســي واحد
عــن التكلفــة اإلجماليــة لدرجــة .MBA&E

الفصل الدراسي الثاني

10638
يورو

عدد

المرات

التعليم

5500

1

5500

رسوم الفصل الدراسي

290

1

290

اإلقامة

330

6

1980

التأمين الصحي والتأمين ضد
الحوادث

78

6

468

الطعام وغيره

400

6

2400

مجموع الفصل الدراسي األول
Third Semester

10638
يورو

عدد

المرات

0

0

0

رسوم الفصل الدراسي

290

1

290

اإلقامة

330

6

1980

التأمين الصحي والتأمين ضد
الحوادث

78

6

468

الطعام وغيره

400

6

2400

التعليم

مجموع الفصل الدراسي األول

5138

المجموع باليورو لمدة 18
شهرا
ً

26414
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هــل يمكننــي طلــب االلتحــاق عبــر اإلنترنــت
أو عبر البريد اإللكتروني؟
ال يســتخدم برنامــج  MBA&Eنظــام
طلب التحاق عبر اإلنترنت.
ولكننــا نقبــل طلبــات االلتحــاق المرســلة
عبر البريد اإللكتروني إلى العنوان:
admission-mbae@htw-berlin.de
الرجــاء إعــداد طلــب االلتحــاق فــي
صيغــة ملــف  PDFواحــد عالــي الدقــة.
ويجــب تنظيــم الملــف وفقًــا لقائمــة
المستندات أعاله.
متى سأستلم نتائج طلب االلتحاق؟
كقاعــدة ،يتــم إرســال نتائــج طلــب
االلتحــاق قــرب نهايــة يونيــو .ويتــم إبــاغ
الطــاب بالقبــول المبكــر فــي أســرع وقــت
ممكــن .ويتــم الــرد علــى طلبــات االلتحــاق
المتأخرة في أقرب وقت ممكن.
هــل يمكــن قبــول الطــاب بشــكل مبكــر مــن
أجــل مراعــاة الموعــد النهائــي لطلــب منحــة
دراسية؟
فــي بعــض الحــاالت ،يمكــن منــح القبــول
المبكــر .الرجــاء االتصــال بنــا بشــكل
منفصل لالتفاق على الترتيبات.
كيــف أعلــم أن درجتــي العلميــة مؤهلــة
لطلب االلتحاق؟
الرجــاء إرســال نســخة مــن درجتــك
العلميــة عبــر البريــد اإللكترونــي لتقييمهــا،
بمــا فــي ذلــك شــهادة الدرجــة العلميــة
ومســتخرج الدرجــات .وفــي حالــة إصــدار
الشــهادة بلغــة غيــر اإلنجليزيــة أو األلمانيــة،
يجب إرفاق ترجمة.
ي تقديــم مجموعــي فــي
هــل يتعيــن علــ ّ
اختبار  GMATأو GRE؟
ال ،والرجــاء االطــاع علــى إرشــادات
طلــب االلتحــاق إللقــاء نظــرة عامــة علــى
معايير التقييم.

هل تجرون المقابالت الشخصية؟
فــي حــاالت معينــة ،قــد نقــرر إجــراء
حديــث عبــر الهاتــف .وفــي مثــل هــذه
الحالــة ،ســوف نتصــل بالمتقــدم لتحديــد
موعد.
هل اإللمام باللغة األلمانية مطلوب؟
ال ،يتــم تنفيــذ البرنامــج بالكامــل باللغــة
اإلنجليزيــة .ولكــن يوصــى بتعلــم أساســيات
اللغــة األلمانيــة قبــل الوصــول والمشــاركة
فــي صفــوف اللغــة األلمانيــة التــي نقدمهــا
خالل الدراسة.
هــل تقدمــون المنــح الدراســية أو غيرهــا
من المساعدات المالية؟
ال يقــدم برنامــج  MBA&Eالمنــح
الدراســية العامــة بشــكل مباشــر ولكــن
يتولــى ذلــك DAAD. Aيمكــن البحــث عــن
المنــح الدراســية فــي قاعــدة بيانــات المنــح
الدراسية  :DAADرابط
هل يمكنكم مساعدتي في ترتيب إقامتي في
برلين؟
نعــم .بالتعاون مع شــركة ARWOBAU
الشــريكة ،يُشــرف برنامــج  MBA&Eعلــى
ســكن الطــاب الخــاص بــه بالقــرب مــن
الموقــع  .HTW Treskowalleeكمــا
ندعمــك فــي التقديــم لخيــارات بديلــة ،مثل تلك
التي تقدمها  Studentenwerkبرلين.
متى ينبغي أن أصل إلى برلين؟
ينبغــي أن ترتــب مواعيــد ســفرك لتصــل
فــي األيــام األولــى مــن أكتوبــر .حيــث تبــدأ
الــدورة التدريبيــة يــوم االثنيــن 5 ،أكتوبــر
.2015
متــى وكيــف أدفــع رســوم التعليــم ورســوم
الفصل الدراسي؟
ســوف يتــم إرســال تفاصيــل الســداد إليــك
باإلضافة إلى مجموعة مستندات قبولك.

هــل يمكننــي العمــل بــدوام جزئــي أثنــاء
الدراسات؟
نعــم .تســمح لــك تأشــيرة الطالــب بالعمــل
لمــدة تصــل إلــى  120يو ًمــا فــي كل عــام.
وســوف يســمح لــك عــبء الدراســة
فــي البرنامــج بالعمــل لمــدة تصــل إلــى
 12ساعة تقريبًا في األسبوع.
هــل أحتــاج إلــى شــراء الكتــب أو غيرهــا
من المواد التعليمية؟
يمكــن العثــور علــى العديــد مــن المــواد
التعليميــة فــي مكتبــة  HTWأو ســيوفرها
البرنامــج .علــى الرغــم مــن ذلــك ،نوصيــك
بشــراء كتــب أساســية معينــة لدعــم
دراســاتك .وســوف يتــم توفيــر التفاصيــل
في مواد اإلعداد للدراسة.
ما نوع المجموعة التي سأدرس فيها؟
يضــم الصــف الدراســي المنتظــم  20طالبًا
تقريبًــا مــن جميــع أنحــاء العالــم .وكل طالــب
حاصــل علــى درجــة جامعيــة ولديــه علــى
األقــل عــام واحــد مــن الخبــرة المهنيــة ذات
الصلــة .ويمثــل طالبنــا مزي ًجا من األشــخاص
مــن خلفيــات فــي أقســام هندســية وإداريــة
متنوعــة عــاوة علــى مجــاالت أخــرى مــن
العلوم.
أين سأدرس؟
يتــم تنفيــذ برنامــج  MBA&Eفــي المبنــى
التاريخــي  Peter Behrensفــي الحــرم
الجامعــي .HTW Wilhelminenhof
باإلضافــة إلــى مكتــب البرنامــج ،لدينــا قاعــة
لحلقات الدراسة وحجرة مشروعات.
هــل يمكننــي االلتحــاق بصفــوف دراســية
خارج برنامج MBA&E؟
نعــم ،وفقًــا لتوفــر الجــدول والمــكان ،يمكــن
التســجيل فــي مجموعــة متنوعة مــن الصفوف
الدراســية فــي جامعــة  HTWبرليــن .ويتــم
تدريــس معظــم هــذه الــدورات الدراســية باللغة
األلمانية.
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هــل يمكــن احتســاب الــدورات الدراســية
التــي حصلــت عليهــا مــن جامعــات أخــرى
في درجتي العلمية؟
فــي حــاالت اســتثنائية ،يمكــن للــدورات
الدراســية الخارجيــة أن تحــل محــل
محتويــات برنامــج .MBA&Eوال يتــم
احتســاب الصفــوف الدراســية التــي حصلت
عليهــا خــال مرحلــة البكالوريــوس.
وبشــكل عــام ،نوصــي بعــدم االلتحــاق
ـرا لطبيعــة التنســيق
بالصفــوف البديلــة نظـ ً
في البرنامج.
هــل يمكننــي دراســة اللغــة األلمانيــة فــي
جامعة  HTWبرلين؟
نعــم .يقــدم برنامــج  MBA&Eصفــوف
لغــة ألمانيــة حصريــة لطالبــه .ويمكــن
زيــارة صفــوف إضافيــة فــي مركــز لغــات
 HTWوفقًا للجدول وتوفر األماكن.
أي الدرجــات األكاديميــة سأســتلم بعــد
إكمال البرنامج؟
تســمية الدرجــة العلميــة هــو "ماجســتير
إدارة األعمال والهندسة".
هــل الدرجــة العلميــة ذائعــة الصيــت/
معترف بها دوليًا؟
نعــم .إن  MBA&Eهــو برنامــج معتمــد
فــي جامعــة حكوميــة مرموقــة ،ممــا
يضمــن قيمــة الدرجــة العلميــة علــى
المســتوى الدولــي .ويتــم إصــدار الشــهادة
باللغتين اإلنجليزية واأللمانية.
هــل تســمح لــي الدرجــة العلميــة بااللتحاق
ببرنامج دكتوراه بعدها؟
نعــم .هــذه الدرجــة العلميــة هــي درجــة
جامعيــة عليــا لمــا بعــد التخــرج وتتوافــق
مــع اللوائــح األوروبيــة .وســوف تســمح
لــك بطلــب االلتحــاق ببرامــج درجــة
الدكتوراه في ألمانيا وخارجها.
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