برامج الماجستير
ماجستير في اللغة العربية وآدابها "
وصف البرامج

اسم البرنامج :الدراسات اللغوية
-

الدرجة األكاديمية :ماجستير

-

نظام الدراسة :دوام كلي

-

الساعات الدراسية ،42 :تنقسم إلى:

-

التدريس24 :ساعة.

-

األطروحة 18 :ساعة.

-

لغة البرنامج :العربية

-

االعتماد األكاديمي :معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية
المتحدة

اسم البرنامج :الدراسات األدبية والنقدية
-

الدرجة األكاديمية :ماجستير

-

نظام الدراسة :دوام كلي

-

الساعات الدراسية ،42 :تنقسم إلى:

-

التدريس 24 :ساعة.

-

األطروحة 18 :ساعة.

-

لغة البرنامج :العربية

-

االعتماد األكاديمي :معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية
المتحدة

نظام ومدة الدراسة :
-

يطرح البرنامج بنظام الدراسة النظامية وعلى الطلبة إتمام العدد الكلي للساعات األكاديمية
والبالغة  42ساعة أ كاديمية معتمدة .يتضمن البرنامج دراسة منهجية بواقع  24ساعة
معتمدة ورسالة ماجستير بواقع  18ساعات معتمدة .ومن المتوقع أن يكمل الطلبة
دراستهم في غضون سنتين  .وفيما يلي تفاصيل الخطة الدراسية للبرامج

-

الرسوم والمصاريف :

رسوم الدراسة

(  26.250درهم ) للسنة الدراسية.

آفاق المسيرة المهنية لماجستير الدراسات اللغوية والدراسات األدبية والنقدية.
يعمل للل البرنل للامج علل للى إعل للداد المتخصصل للين فللي اللغل للة العربيل للة علم بيل لا وبح ،بيل لا ،وصل للقل مهل للاراتهم
وقدراتهم ،وتلههيلهم لتطبيلا المعلارا والخبلرات فلي مجلاالت البحل  ،وسلوق العملل ،مسلتوعبين
التللراو ومنفتحللين علللى المنللاهج العلميللة ومدارسللها ،ممتلكللين مهللارات التفكيللر الناقللد والللتعلم
الذاتي والعمل بروح الفريا واإلبداع.
لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع عمادة الدراسات العليا في الجامعة عبر :
-

االتصال على رقم 043977671 :

-

البريد اإللكترونيdpg@alwasl.ac.ae :

شروط القبول في برنامج الماجستير :
الشروط األساسية للقبول في البرامج :
 .1الحصول على معدل ترا كمي ( جيد جدا ) ( )3.00من 4.00على األقل في اإلجازة (البكالوريوس) في
أحد تخصصات الدراسات اإلسالمية أو اللغة العربية من كلية أو جامعة معترا بها ،وفي حالة
حصول الطالب على معدل أقل من ذلك أو على تخصصات ذات الصلة يكون قبوله مشروطا على
أال يقل المعدل عن .2.00
-

( جيد ) تعرض على اللجنة بالقسم العلمي .

-

( جيد منخفض  ) 2.49 – 2.0يهخذ الطالب مواد استدراكية وعليها رسوم دراسية أخرى .

-

( جيد مرتفع  ) 2.99 – 2.5يدخل الطالب السنة التمهيدية بقبول مشروط ( على أن ينهي السنة
التمهيدية الفصل الدراسي األول بمعدل جيد جدا) .
 .2أن تكون الشهادات المقدمة مصدقة أو معادلة من وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات.
 .3اجتياز المقابلة العلمية التي ستجرى بهذا الخصوص.
 .4الحصول الطالب على إحدى شهادات اللغة اإلنجليزية ،بحسب الحد األدنى اآلتي:
البرنامج

Emsat

IELTS

TOFFL

ماجستير

950

4.5

450

 .5الحصول على شهادة معتمدة في أساسيات الحاسوب.
 .6الحصول على شهادة إمسات في اللغة العربية بدرجة . 1100

