االختالفات الجوهرية بني املاجستير االكاديمي و املاجستير املهني
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وجة املقارنة

املاجستير االكاديمي

التعريف

 -1دراسة قائمة على زيادة قدر املعرفة علي نطاق واسع من خالل
القيام ببحث عميق.
 -2يكون التركيز فيه على املبادئ االساسية ملجال لدراسة.
 -3يقوم الباحث من خاللة باجراء ابحاث تمهيدية البحاث اخري في
مراحل قادمة كالدكتوراه أو تؤهله للتدريس في نفس املجال.
 -4هي مرحلة وسيطة العداد الباحث لدراسات و ابحاث اكثر تقدما
و عمقا ً في درجة الدكتوراه.
 -5يكون التركيز في هذا النوع من املاجستير علي الجانب النظري
و هو ليس مصمم بشكل اساسي لالعداد لاللتحاق بوظيفة.

السمات

 -1في معظم االحيان يكون املاجستير املهني هو آخر مرحلة دراسية
 -1يتآلف برنامج املاجستير االكاديمي من دراسات و ابحاث على
لكثير من الباحثني حيث يستمرون في عملهم بدون خطة الستكمال
مستوى متقدم في مجال اكاديمي محدد.
الدكتوراه.
 -2يمثل مقدمة لبحث و دراسة متقدمة و علي نطاق عميق في
 -2يكتسبون مهارات مهنية تمكنهم من االرتقاء في املستوي الوظيفي و
مستوي الدكتوراه.
املهني.
 -3املاجستير االكاديمي مناسب للباحثني الراغبني في زيادة
 -3عادة ال يتم يقوم الباحث الحاصل علي املاجستير املهني بالتدريس.
ابحاثهم النظرية لالستعداد ملرحلة الدكتوراه في مجال تخصصهم.
 -4في الغالب تكون تكلفة املاجستير املهني اعلى من االكاديمي.
 -5مفيدة جدا ً عند التقديم للعمل في كثير من الشركات مثل شركات
الحاسب و الهندسة و ادارة االعمال.
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املاجستير املهني
 -1دراسة للمبادئ و املمارسات املهنية و االدارية
 -2يكون التركيز فيه على تطوير و تنمية املهارات الوظيفية و تصميم
االستراتيجيات و السياسات الخاصة في عالم االدارة و االعمال.
 -3هدف املاجستير املهني متطلب اقتصادي معني لدى الباحث و تزويدة
باملعرفة و املهارات االساسية الالزمة و هي تمثل االساس الذي يبني عليه
الباحث حياته املهنية حيث تساعدة املهارات املتخصصة املكتسبة في
التقدم املهني و االنتقال ملستوى مهني اعلى في الوظيفة.
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وجة املقارنة

امثلة

املاجستير االكاديمي

املاجستير املهني

MSc
العلوم
ماجستير
ماجستير ادارة االعمال MBA
MA
االداب
ماجستير
ماجستير علوم املختبرات MLS
ماجستير التعليم M.Ed
ماجستير االدارة العامة MPA
ماجستير الصحة العامة MPH
ماجستير الطب التقويمي MoSt
ماجستير في العمل االجتماعي MSW
ماجستير ابحاث MRes
ماجستير القانون LLM
ماجستير الفلسفة Phil
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