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ر الجامعة للدراسات العليا نائب مديالمكتب المسئول:  صفحات هذه السياسةعدد  1من  1
 والبحث العلمي

 

 . برامج املاجستري2

 نظرة عامة
 .وحتى تخرجهم الماجستير مسار طلبة برامجاإلطار الذي يحكم واإلجراءات الخاصة بها  السياسةهذه  تحدد

 مجال التطبيق
 .الجامعةتُطبق هذه السياسة على جميع برامج الماجستير التي تطرحها 

 الهدف
 ةسياسوتوضح هذه ال بتحقيق أفضل المعايير األكاديمية واإلداريّة في إدارة برامج الدراسات العليا. الجامعةتلتزم 

 منالعمليات المطلوبة للتعامل مع طلبات المتقّدمين وقبولهم ومسيرتهم حتّى تخرجهم الترتيبات وبها  المرتبطةواإلجراءات 
 .الجامعةبرامج الماجستير التي تطرحها 

 السياسة

إطاراً عاّماً موّحداً لجميع برامج الماجستير وذلك لضمان تطبيق المعايير واإلجراءات في تقديم الطلبات  الجامعةتتبني  )1
 حتّى تخّرجهم من أي من برامج الماجستير فيها. الطلبةوالقبول ومسيرة 

عمداء  بينمسئولية مشتركة التي تعتبر وبرامج الماجستير عمليات  إطاربهذه السياسة اإلجراءات الخاّصة توضح  )2
 .راسات العلياكلية الد ميدعمجلس الدراسات العليا والكليات و

مكّملة للسياسات الجامعة المختلفة،  كلياتوالتي تضعها  امج الماجستيرالقواعد واللوائح ذات الصلة ببرتُعتبر  )3
 هذه القواعد واللوائحنسخة من وتُحفظ  ،أي جزء منها أو تبطل هاوال ينبغي أن تتعارض مع هناواإلجراءات الواردة 

 .الدراسات العلياكلية في 

قواعد واللوائح ذات الصلة ببرامج الماجستير المهنية المعمول بها في الكلية ضمان لتنفيذ التعلم التجريبي التُعتبر  )4
 . ، باإلضافة إلى دراسة المساقات المتقدمة في التخصصالمناسب وتنمية المهارات المهنية
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 برامج املاجستري - )2السياسة رقم ( إجراءات
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 اإلشراف على برامج الدراسات العليا في كلّيته. بكل كلية مساعد العميديتولى  -أ 
، وفقا البرنامج على هذالكل برنامج ماجستير من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لإلشراف  منسقيتم تعيين  -ب 

أما البرامج البينية فيتم اإلشراف عليها عن طريق لجنة تنفيذية تمثل األقسام المشاركة في  .لصالحيات التوقيع
ويتم الموافقة عليها طبقاً لصالحيات التوقيع. ويقدم المنسق تقاريره لرئيس القسم العلمي الذي يطرح البرنامج 

 .ة فيقدموا تقاريرهم لمساعد العميد في الكلية المسئولة عن البرنامجالبرنامج، أما منسقي البرامج البيني

ينظم منسق برنامج الماجستير جميع أنشطة البرنامج بما في ذلك جدول المساقات المطروحة، وكذلك تقديم  -ج 
 المسجلين. الطلبةالمشورة األكاديمية لجميع 

ألطروحة، بعد التشاور مع واحد أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس ايختار خيار الطالب الذي يجب أن يقدم  -د 
جامعة ليقوم باإلشراف الترشيح عضو هيئة تدريس ببلمنسق برنامج الماجستير  مقترحاً المتخصصين في مجاله، 

بعض المعلومات األخرى مثل الخطة الدراسية للطالب،  أن يطلب لبرنامجيجوز ل، كما على رسالة الماجستير
أطروحة  مشرفيصبح بناًء على موافقة مساعد العميد، . وبحثاللموضوع البحث، وأي طلب لميزانية  وملخص

 الماجستير هو أيضا المرشد األكاديمي للطالب.

، تعيين عضو هيئة تدريس ثاني من مع المشرف على أطروحة الماجستير للطالب أن يطلب أيضاً، بعد التشاور -ه 
. في هذه الحالة، فإن المشرف خبرة في نفس التخصص كمشرف مساعدجامعة أو شخص من الصناعة ذو ال

 باسميكما يتم إخطارعميد كلية الدراسات العليا  .لجنة إشراف على الطالب يشكالناألكاديمي والمشرف المساعد 
إخطار  أيضا يتمو، لمشرف المساعد قبل نهاية الفصل الدراسي األول للطالب في البرنامجاوالمشرف األكاديمي 

 عميد كلية الدراسات العليا فوراً في حالة تغيير المشرف األكاديمي لألطروحة.
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 برنامج أليويجوز  .كليّة الدراسات العليا هتحددوالذي  برامج الماجستيرفيما يلي الحد األدنى لمتطلبات القبول في  -أ 

 أو متطلّبات أعلى للقبول:و/ أخرىمعايير  إضافة ماجستير
 من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أو ما يعادلها درجة البكالوريوس -1
 في مرحلة البكالوريوس.أو ما يعادلها،  4من  3 معّدل تراكمي ال يقّل عن -2
وذلك لجميع  االختبارات األخرىا في اآليلتس األكاديمي أو ما يعادله اختبارفي  6 درجة ال تقل عن -3

تاريخ  منأكثر  عامين أو ال يكون قد مضىأبشرط و، التخصصات التي تُطرح أساساً باللغة اإلنجليزية
 :ويستثني من اختبار اآليلتس .عليهاالحصول 

بالتدريس الطلبة الذين تُعتبر اللغة الإلنجليزية لغتهم األصلية والذين أكملوا شهادتهم في جامعة تقوم  −
 باللغة اإلنجليزية في بلد لغته األصلية هي اإلنجليزية.

على األقل  500الطلبة الحاصلين على شهاداتهم من جامعة تدرس باللغة اإلنجليزية مع حصولهم على  −
 .أو ما يعادلها، وذلك عند التحاقهم ببرامج البكالوريوس في امتحان التويفل

كالوريوس من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث يجوز منح الطالب الحاصل على شهادة ب -4
 واحدة فقط من الحاالت التالية:إذا تحققت حالة العلمي قبوالً مشروطاً في برنامج الماجستير 

أو ما يعادلها. كما يجب على الطالب تحقيق المتطلبات التالية  في اختبار آيلتس 5.5الحصول على درجة  −
 :خالل فترة القبول المشروط أو يُفصل من الجامعة

في اختبار آيلتس أو ما يعادلها، في نهاية الفصل الدراسي على األقل  6يجب الحصول على درجة  )أ (
 األول من الدراسة للطالب.

لدراسي األول، وال يشمل ذلك دورات اللغة ساعات معتمدة كحد أقصى في الفصل ا 6دراسة  )ب (
 .اإلنجليزية المكثفة
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ها سفي التسع ساعات المعتمدة األولى من المساقات التي در 4من  3الحصول على معدل تراكمي  )ج (
 في برنامج الماجستير.

أو ما  2.5ولكن ال يقل عن  3الطالب الحاصل على معدل تراكمي في دراسة البكالوريوس يقل عن  −
 يجب أن يحقق الشروط التالية خالل فترة القبول المشروط أو يُفصل من الجامعة: يعادلها

 ساعات معتمدة كحد أقصى في الفصل الدراسي األول له. 9دراسة  )أ (
ساعات المعتمدة األولى من المساقات التي يدرسها  9في الـ 4من  3الحصول على معدل تراكمي  )ب (

 في برنامج الماجستير.
يجوز  3حصول الطالب على معدل تراكمي أقل من  في حالستير المهنية فقط، فيما يخص برامج الماج −

الخبرة في العمل ذات الصلة بعين االعتبار في احتساب المعدل التراكمي لتصبح مساوية أو أعلى  وضع
يُفصل من المتطلبات التالية خالل فترة القبول المشروط أو  أن يحقق. ومثل هذا الطالب يجب 2.5من 

 :الجامعة
 ساعات معتمدة كحد أقصى في الفصل الدراسي األول له. 9دراسة  )أ (
ساعات المعتمدة األولى من المساقات التي يدرسها  9في الـ  4من  3الحصول على معدل تراكمي  )ب (

 .في برنامج الماجستير
في اختبار اآليلتس األكاديمي أو ما يعادلها للقبول في برامج  4يجب الحصول على درجة ال تقل عن  -5

 الماجستير التي تُطرح باللغة العربية.

 والشهادات المهنية حتساب الخبرة العمليةال محددة أحكاماً  ذات الطبيعة المهنية ماجستيرالبرامج ضمن تتيجوز أن  -ب 
 .العلميةالمطلوب للقبول، على أن يوافق عليها مجلس الشؤون  في تقدير المعدل التراكميذات الصلة 

 ما يلي: االلتحاق على يشتمل ملف طلبيجب أن  -ج 
 .مكتمل البيانات تحاقلطلب االنموذج  -1
 طبقاً لمتطلبات البرنامج.غير القابلة لالسترداد قسيمة إيداع الرسوم  -2
( نسخة من جواز السفر وخالصة القيد)  ةاإلماراتيذوي الجنسية تقديم المستندات المطلوبة من الطلبة  -3

 (نسخة من جواز السفر). اإلماراتيةذوي الجنسية  غيرمن والطلبة 
على المتقّدم أن يرتب أمر (الجامعات التي درس بها الطالب  وأنسختين من الشهادات الرسميّة من الكليّات  -4

 .)المسجل العامإرسال تلك الشهادات مباشرة إلى مكتب 
(على المتقدم أن يرتب أمر إرسالها مباشرة لمكتب  أو ما يعادلها لتسياآل اختبارنسخة أصلية من نتيجة  -5

 .المسجل العام)
 و المطلوب من قبل البرامج.على النح خطابات توصية -6

على موقع ويعلن عنها مواعيد تقديم طلبات االلتحاق ببرامج الماجستير  حديدتيقوم مجلس الدراسات العليا ب -د 
االلتحاق غير المكتملة وقت تقديم الطلب، ولكن قرار  قد يتم النظر في طلباتوالجامعة على شبكة اإلنترنت. 

 القبول يتم اتخاذه عند اكتمال ملف الطلب.
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التي يجب أن يتم الموافقة عليها من قبل  بإعداد الخطة الدراسية - ه األكاديميرفمشتحت إشراف  - الطالبيقوم  -أ 

يجب أن يتّم و. الدراسات العليا ةليفي ك هانسخة مناالحتفاظ ب جبيكما  ،ومساعد العميد الماجستير برنامج منسق
 البرنامج.للطالب في الخطّة خالل الفصل الدراسي األول وتقديم  االنتهاء من إعداد

 :ي الخطّة الدراسيّةف الشروط التالية يجب أن تتوافر -ب 
يقرره المشرف األكاديمي أو ما اً لوفق همتطلبات إعدادبالطالب ولتخصص الذي يختاره با ذات صلةأن تكون  -1

 .إن وجدت فراشاإللجنة 
 .فيه البحث الرئيسيبإجراء سيقوم الذي دراسة الطالب مجال أن تحّدد  -2
إجادتها والطرق التي ينبغي أن تستخدم أن تحدد المساقات المالئمة لدراسة الطالب واللغة أو اللغات المطلوب  -3

 ذلك.لتحقيق 
 والبرنامج والكليّة. العلمي متطلبات القسم حقيقت يةضح كيفوّ أن ت -4
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من تاريخ التحاقه  ثمانية فصول دراسيةخالل  الماجستير متطلبات درجة استكمال جميع طالبال على يجب -ج 
 .فترات وقف التسجيل المعتمدة، مع استبعاد بالبرنامج

 مساقاتأن يقوموا بالتسجيل في درجة الماجستير  طلبةيجب على ، )4( باستثناء ما يتم ذكره في البند التالي -د 
 .الدراسات العليا بمستوى

بأنفسهم من خالل الخدمة اإللكترونية على  على الطلبة المستمرون في الدراسة أن يقوموا بتسجيل المساقاتيجب  -ه 
 موقع الجامعة.

ترات الموضحة في التقويم وفي الف فصل دراسيكل يجب على الطلبة الجدد أن يقوموا بتسجيل المساقات في بداية  -و 
 في البرنامج يكون قبولهم، فيه همقبولإذا لم يقم الطلبة الجدد بالتسجيل في بداية الفصل الدراسي الذي تم الجامعي، ف

 .صالحاً فقط للفصل الدراسي التالي
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تكمال متطلبات الخطة الدراسية الس مرحلة البكالوريوس اتقسام في التسجيل لماجستيرلطلبة في مرحلة ال يجوز -أ 

 .برنامج الماجستير ومنسقاألكاديمي للطالب  رفالمش مسبقة من موافقة الحصول على بعد، وذلك المعتمدة
 ساعة عشر اثنيبما ال يتجاوز ومساقات  أربعأكثر من التسجيل في هذا النوع من يقوم بال يجوز للطالب ان  -ب 

 السجلفي  المساقات هذه سجلوت بالدراسات العليا. ةمع تطبيق الرسوم الدراسية الخاصخالل مدة دراسته،  معتمدة
ذات المستوى الرفيع للمرحلة الجامعية والتي يتم تخصيصها لكل من  لمساقاتا اعتمادالدراسي للطالب، وقد يتم 

 6 حساب العبء الدراسي للطالب، كما قد يتم قبولالدراسات العليا على حد سواء في و درجة البكالوريوس
  .لطالبل الدراسية الخطة(عادة كمساقات اختيارية) في  ساعات معتمدة فقط
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المسار األول نهج األطروحة العلميّة  :للحصول على درجة الماجستيررئيسيين كلية الدراسات العليا مسارين تتبنى 

وقد يتم تصميم برنامج الماجستير بحيث يشمل المسارين أو . (مساقات فقط) والمسار الثاني نهج الدراسة بغير أطروحة
 ومن حّق الطالب أن يختار بينهما حال توافرهما بما يناسب ظروفه واحتياجاته.أحدهما فقط،، 

مع المحافظة على المستوى ذات صلة من مساقات  على األقل ساعة معتمدة 24إنجاز المسار األول يتطلّب  -أ 
 تم إقرارباإلضافة إلى عرض ومناقشة أطروحة علميّة تعرض نتائج بحث أصيل أو عمل إبداعي  جيداألكاديمي ال

 أنّه يعادل في قيمته ست ساعات معتمدة.
. جيدمع المحافظة على المستوى األكاديمي ال ةذات صلساعة معتمدة من مساقات  30 يتطلب إنجاز المسار الثاني -ب 

المشكالت  وحل تحديد بطرقومع أّن البحث العلمي ليس جزءا من المسار الثاني، فإنه يتوقّع من الطالب أن يلّم 
 .كجزء من العبء الدراسي للمساقات وأن يكون قادراً على توظيف ما يتعلّم في كتابة تقرير

لماجستير ينبغي على الطالب أن يبادر باختيار أي منهما مبكراً وذلك بالتشاور اعند توافر المسارين في برنامج  -ج 
منسق برنامج الحصول على موافقة  يهفيجب علختياره وفي حالة الرغبة في تغيير ااألكاديمي.  فهرشمع م

 .الماجستير
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متطلبات إضافيّة  مساقات أو ما يلزم من منسق برنامج الماجستير، يحدد للطالب األكاديمي رفالمشبالتشاور مع  -أ 

تصبح هذه المتطلبات ضرورية الستكمال شروط الحصول على ووفق احتياجاته.  وجدت)إن ( طالبالمن 
 .الدرجة

الدراسة في خالل على فترات  اأن يجتازه يجب عليهو، نظام امتحانات على الطالب يطبقيجوز للبرنامج أن  -ب 
 البرنامج.

 أن يتم تضمين المتطلبات اإلضافية في الخطة الدراسية المعتمدة لكل طالب.  يجب -ج 
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على كل طالب أن يعلن عن نيته استكمال متطلبات البرنامج للحصول على الدرجة في تاريخ محدد من خالل تقديم  -أ 

الدرجة العلمية بعد تعبئته. وألّن هذا الطلب أو االستمارة تستخدم في التحقق من استكمال طلب الحصول على 
من تقديمها إلى كلية  البدف ،متطلبات الحصول على الدرجة وشهادتها ودخول الطالب في برنامج التخّرج

 تخّرج الطالب فيه.  أربعة أسابيع قبل نهاية الفصل الدراسي المتوقّع ال يقل عنالدراسات العليا في موعد 

 الفصل الدراسي الذي يخطط للتخرج في نهايته. سجالً خاللملطالب افي العادة يكون  -ب 
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ن يظهر فيها أ البدلطالب. ولعلمياً أو إبداعيّا  عمالً تحتوي األطروحة في المسار األول للحصول على الماجستير 

أن تظهر قدرة الطالب على اختيار موضوعه  البدعلمياً ال إبداعيّا ف بالدراسات السابقة في مجاله وإذا كانت عمالً  هإلمام
أن  البدعلى دراسة تجريبية ف األطروحةاستندت أما إذا . بطريقة واعية وعلى إجراء البحث واتّباع المنهجية العلمية

بالقواعد  األطروحةشكل  أن يلتزم الطالب في إخراجويجب تفسيرها. تظهر فيها قدرة الطالب على تحليل البيانات و
  .كلية الدراسات العليا بالجامعةوالذي تنشره  دليل إعداد األطروحاتالمبينة في 
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ويتم تحديد موعد ذلك عن  .ومناقشتها لألطروحة عرضعبارة عن  يكون االمتحان النهائي ،األول المسارفي  -أ 

حرم البد من اإلعالن عن المناقشة والعرض بالوكليّة الدراسات العليا.  بالتشاور مع مساعد العميد طريق
على األقل  عمل يوم عشرينقبل المناقشة تتم كما يجب أن ، المعنيين جميعالدعوة عاّمة لالجامعي، على أن تكون 

الفصل الذي تتم  هذا في الً سجميجب أن يكون  الذيوانتهاء الفصل الدراسي المتوقع تخرج الطالب فيه،  من موعد
 فيه المناقشة والعرض.

، وعضوي هيئة تدريس والذي يترأس اللجنة للطالب األكاديمي رفالعلميّة من المش األطروحةلجنة مناقشة  تتألف -ب 
ذات الصلة  الخارجية المؤسساتمن  رابعيجوز إضافة عضو و .الجامعة على أن يكون أحدهما من خارج

 األطروحةالمشرف على على توصية من  بناءً  األعضاءيتم اختيار و إلى هذه اللجنة. األطروحةبموضوع 
 .وعميد الكلية منسق برنامج الماجستيروموافقة 

 اإلقامة ومكافأة نظير التحكيموكذلك )، درجة سياحيةتذكرة سفر عادة تكاليف السفر ( القسم العلمي/الكليةحمل يت -ج 
إلى  هذا العضو تقرير خطي يجب أن يرسلفي حالة عدم قدرته على الحضور، و ،للعضو من خارج الجامعة

ويقوم رئيس اللجنة من خالل الدائرة التليفزيونية المغلقة.  المشاركةمناقشة األطروحة، ويستطيع قبل  رئيس اللجنة
 التقرير على أعضاء لجنة التحكيم. عرضب

، على ثم تقدم تقريراً وأداؤه العام أطروحة الطالب ناقشة مجلسة مغلقة للجنة بعد انتهاء المناقشة مباشرة، تعقد ال -د 
منسق برنامج إلى النموذج المعد من كلية الدراسات العليا، تلخص فيه نتيجة المناقشة فضالً عن توصياتها 

عميد كلية و، مساعد العميدبتقديم نسخة من التقرير إلى كّل من  منسق برنامج الماجستيريقوم و. الماجستير
 ، ويقدم منسق البرنامج الدرجات التي حصل عليها الطالب للمسجل العام.لدراسات العلياا

 التالية: مدعومة بواحدة من التوصياتتكون التوصية بمنح الدرجة بأغلبية أصوات اللجنة وتكون  -ه 
 .بالموافقة على األطروحةالتوصية  -1
ن جانب المشرف على التحقق منها مبعد إجراء تعديالت طفيفة وبالموافقة على األطروحة التوصية  -2

 .توصيةأيام عمل من ال ةوتسلم تعديالت األطروحة للمشرف خالل خمس .األطروحة
وفق ما توصي به اللجنة ثم إعادة تقديمها للمناقشة مّرة أخرى بعد فترة ال تقّل عن ثالثة  األطروحةمراجعة  -3

 .أشهر
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وفي هذه الحالة يحق للطالب أن  .الطالب من برنامج الماجستير وفصلوعدم منح الدرجة  األطروحةرفض  -4
 .التوصيةأيام عمل من  خمسيتقدم بالتماس إلى عميد كلية الدراسات العليا في خالل 

الطالب كتابة بتوصيات اللجنة وذلك في خالل ثالثة أيام عمل من  بإبالغ األطروحةيقوم رئيس لجنة مناقشة  -و 
، كما يقوم بإبالغه بأسباب الرفض في الحاالت التي تستلزم ذلك. وفي حالة إعادة تقديم األطروحةمناقشة 

المعدلة  األطروحةبمراجعة على األقل األولى شة المناقمرة أخرى، فيجب أن يقوم ثلثي أعضاء لجنة  األطروحة
 ومنح الدرجة أو برسوب الطالب وفصله من الجامعة. األطروحةوتوصي بأغلبية ثلثي األصوات إما بقبول 

بعد إن  .النسخة النهائية لألطروحة تفي بالمعايير المطلوبة أن كلية الدراسات العليا هي المسؤولة عن التأكد من -ز 
. ويتم اءخطأخالية من أي  نسخة سلم لكلية الدراسات العليايبنجاح، االمتحان النهائي لألطروحة  الطالب يؤدي

تصل إلى المعايير  حتى األطروحةفحص هذه النسخة بعناية، ولكلية الدراسات العليا الحق في إجراء تغييرات في 
 المنصوص عليها في إرشادات إعداد األطروحة.

هذه  .لية الدراسات العليامجلّدة منها إلى كأخرى نسخ والكترونية  يقدم الطالب نسخاً  األطروحةفور الموافقة على  -ح 
  لتالي:كايتم توزيعها ، وقبل التاريخ المحدد من التخرج عمل أيام عشرةالنسخ تسلم في موعد أقصاه 

 .األطروحةمناقشة من أعضاء لجنة نسخة لكل عضو  -1
 العلمي. نسخة لمكتبة القسم -2
 .كلية الدراسات العليالنسخة  -3
 .لعمادة المكتبات الجامعية نسختين -4

رسوم استكمال دفع من تاريخ المناقشة ب واحد بتقديم رسالة مكتملة بعد فصل دراسي يقومون الذين ال ةبلالطيلتزم  -ط 
 األطروحةعدم تقديم  ةفي حالو ، حسب ما يحدده مكتب المسجل العام.لكل فصل دراسي والمناقشة األطروحة

يجب فستثناء الاوفي حالة وجود أسباب قاهرة تستدعي  .من البرنامج الطالب فصلخالل فصلين دراسيين يتم 
 .الدراسات العلياكلية د ميعو ،برنامج الماجستير يوافق عليه مساعد العميد من خالل منسقمسبق التقدم بطلب 
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نسخة إلى مع إرسال  مكتب المسجل العام إلى الكلية المعنيةبواسطة عميد  درجة الماجستيريجب تقديم التوصيات بمنح 

العام (وفقاً للتقويم درجات الفصل الدراسي لمكتب المسجل  تسليم عمادة الدراسات العليا في موعد أقصاه تاريخ
مع عدم وجود درجات مؤقتة للمساقات  للتخرجله في وضع أكاديمي جيد يؤه). ويجب أن يكون المرشح الجامعي

ويقوم مكتب المسجل العام بالتأكد من استيفاء الطالب لجميع متطلبات التخرج، ويتخذ  الدراسية. السجالتالمطلوبة في 
 ما يلزم من إجراءات لمنح الدرجة للطالب.

 
 

  




