
  بجامعة قطر متطلبات درجة الماجستير

متطلبات  لمتخصصةا العليا الدراسات برامجقد تتضمن وجامعة قطر.  أطرھا حددتھذه الوثيقة متطلبات درجة الماجستير التي  وضحت
  ھنا. ةالمذكور غير أخرىإضافية 

. الماجستير درجة على للحصول لجامعةل ةساسياأل من المتطلبات المعتمد الدراسي البرنامج اجتيازُيعُد  برنامج الدراسة: .1
 ذات لبرامجفي ا كتسبةساعات المال عدد تختلف قدو. كتسبةم ساعة 30 أقصاھا مدة يالدراس برنامجالتصل عدد ساعات و
 ماجستيربرامج ال تتطلب قدو. كتسبةم ساعات 6 ھو الماجستير رسالةل المعتمدة الساعات عددف. ستثنائيةاالالخاصة  متطلباتال

مكتسبة  ساعات 3 مشروع لمدةاالختيارية التي ال تعتمد على عمل أطروحة علمية القيام بعمل  وبرامج الماجستير المھنية
حيث  ،اً جيدومعد  مصمم دراسي ببرنامج االسترشاد العليا الدراسات طالب مصلحة منل هإنو. الماجستير تجربةترتقى لخبرة 

 خضعيو البرنامج الدراسيوإعداد تصميم شأن ب األكاديمي المرشد أو العليا الدراسات برنامج منسق مع بالتشاور الطالبيقوم 
 ةً موقع الدراسية الخطة استمارة تقديم الماجستير طالب علىوينبغي . العليا للدراسات المساعد العميد لموافقة البرنامج الدراسي

معدل  على مع الحفاظ الدراسي الفصلالتسجيل في ميعاد  من األول األسبوع ال يتجاوز موعد في العليا الدراسات مكتب إلى
 .السنوي التقدم معدل تقرير استمارة تقديم فضال عن ،درجةنيل ال بھدف المستمروالتفوق  التقدم

. الماجستير رسالةل استشارية لجنة عميدال ساعدم مع بالتشاور األكاديمي المستشاريشكل  :لماجستيرل االستشارية اللجنة .2
. قطر خارج بھا معترفمرموقة  مؤسسة من تميز وبارزم خارجي عضو بينھم أعضاء أربعة نم ستشاريةاال لجنةالوتتكون 

ر المستشا على أن يتعھد الخارجي الممتحن بشأن النھائية الموافقةھو الجھة المنوطة بمنح العليا  الدراسات مكتبيعد و
 الدراسي الفصل من عشر الثاني األسبوع يتجاوز ال موعد في االستشارية اللجنة تعيين استمارةباستكمال  وتقديم  األكاديمي

 .الثاني
يطلب من جميع الطالب المسجلين في برامج الماجستير التي  :األطروحة) ر (مقترحرسالة الماجستيالخاصة ب خطة البحث .3

ج الماجستير التي ال وبرام المھنية ماجستير. وال تتطلب برامج الالمقترحة خطة البحثتقديم  علمية رسالةإعداد تحوي خيار 
 مشكلة تحديدتبيان ولى إ األطروحة خطة بحثتھدف  أنوينبغي  .يبحثمقترح تقديم خطة  علمية رسالة تعتمد على إعداد

العميد ويتحتم اعتماد مساعد . الدراسة الستكمال لكافيا والوقت راجع المطلوبةالم وتحديد متبعال منھجال ووصفالرئيسة  البحث
 الفصل نھاية أقصاه موعد في مقترح األطروحة على الموافقة نموذجوتقديم  البرامج المقررة ومن ثم استكمال البحث لخطة

 .الثاني الدراسي
القيام بكتابة  علمية رسالةقائمة على إعداد يجب على جميع الطالب المسجلين في برامج الماجستير ال الماجستير: أطروحة .4

وفور إتمام . سليمة ومقبولة علمية بطريقة المستقلة األبحاث إجراء الذاتية بشأن وكفاءتھم المھنية متھقدر تثبتاألطروحة حتى 
 بحثه والدفاع عنه بشتى السبل الممكنة حتى يتثنى له استكماللمناقشة  مؤھال وعلى أھبة االستعدادالطالب  يصبح ،الرسالة
 الدراسي الفصل ال يتجاوز موعد في علميةال تهرسال تقديم على الطالب نبغيوي. العلمية بغية الحصول عليھا درجةال متطلبات
على أن يتم تقديم  التخرج استمارة على لحصولا طلب تقديمأيضا  البالط على نبغيي لتخرج،ا فصل مستھل فيو. الرابع

 ويجب على. لتخرجا فصل من الثالث األسبوع لبحلوالمختصة بھدف تقييمھا وذلك  اللجنة ألعضاء النسخة النھائية من الرسالة
أقصاه  موعد في الممتحنين تقييم استمارةب خاصة موقعة نسخةالقيام بتقديم  قائمين على عملية المراجعة والتقييمال جميع

 الشفوي، لالمتحان الطالب جاھزية واستعداد علىالمختصة  اللجنة أعضاء جمعحالما أو. الدراسي الفصل من العاشر األسبوع
 إلى وتقديمھما المناقشة إعالن استمارةوفھي الش لفحصا ستمارة ترتيباتا تعبئةو االمتحان جدولة مختصينال على نبغييف

 : مفتوح ومغلق.ينأجز من الشفوي االمتحان ويتكون. مناقشةال تاريخ قبل عمل يوم 14 أقصاه موعد في العليا الدراسات مكتب
 لجنةھيئة  أعضاء على الثانيالجزأ يقتصر و عامة والجمھور الجامعة مجتمعويسمح فيه بحضور  مفتوح األول الجزءف
 أثناء قطر جامعة الُممتحنين من عضاءاأل حيث يتحتم حضور ،االستشارية اللجنة أعضاء من الممتحنين لجنة ألفوتت. متحاناال

 بال يتطلو كتابياه تقرير الخارجي متحنالمُ  يقدمو النھائي،والحكم  التصويتعملية أثناء و كلك الماجستير رسالة مناقشة
 قومأن ي نبغيي ،لالمتحان الطالب اجتياز من أيام 10 غضون فيو. الطالب غياب في النھائي التصويتعملية  تمتو. هحضور

 اجتيازوال يعني . التشابه مؤشر إعتماد نموذجو فھيالش فحصال تقرير استمارةبتعبئة  البرنامجي نسقمواألكاديمي  مستشارال
الحكم  لجنة كافة التصحيحات والتعليقات الواردة في تقريرولكن يتم اعتمادھا بعد إجراء  ،الرسالة قبول الشفوي االمتحان
نسخة  تقديم الطالب على يجبو. ھذه التعديالت المدخلةعلى  لجنةال رئيس وأ المسؤول المستشار يصدق أن على ،والمناقشة

 الفصل نھاية من ايومً  14 قبل نموذج األطروحةو المرجعية التخرج متطلبات استمارةو المصدق عليھا النھائية رسالةال
 االمتحان في رسبلم يحالفه الحظ و الذي للطالب ويسمح. دراسيال الفصل لتخرج في ھذابھدف إمكانية اھا في للنظر الدراسي
 مكتبشريطة الحصول على موافقة و بذلكالمختصة  لجنةال أوصت إذافقط متحان مرة أخرى التقدم ثانية لخوض اال الشفوي

 الذين للطالب تثنىيو. التالي الدراسي الفصلقبل انتھاء  ينبغي القيام بذلك فإنه ،ثانية متحاناالُسمح ب في حالو. العليا الدراسات
 البديل وھو الرسائل غير القائمة على عمل أطروحات علمية حال توفره أو إتاحته.  خيارال إلى متحان التحويلھذا اال في رسبوا

  

 


