كلية الدراسات العليا
وبذة عه كلٍت الذراساث العلٍا:
أْػ٦ت نً ١ٝايدزاضات ايعًٝا ايتابعة ١يعُةا  ٠ايثشةح ايعًُةٚ ٞايدزاضةات ايعًٝةا أٚا ةس
عاّ ٚ ، 5105تكدّ ايهً ١ٝبسْازتني زاضةٝني ُٖةا ايً ة ١ايعسبٝةٚ ١ه ابٗةاٚ ،ا زغةا ايٓ طةٞ
ٚايرتبٚ ،ٟٛبًغ عد ايطًث ١املطذًني ف ٗٝا أزبعٚ ١ثالثةني اايثة وا ٚاايثةٚ ،١بًةغ عةد أعكةا ٤ا ٦ٝة١
ايتدزٜط ١ٝمثاْ َِٗٓ ١ٝضثع َٔ ١املت سغني يف ادتاَعٚ ١عكٚ ٛاسد غري َت سغ.
حتسف نً ١ٝايدزاضات ايعًٝا عً ٢االيتةصاّ ايتةاّ بتطثٝةل ايٓ ةاّ امينةا ا ٞارتةاف
بةةايكثٚ ٍٛايتطةةذ ٌٝيًدزاضةةات ايعًٝةةا ٚ .أصتةةصت ايهًٝةة ١طةة ١زاضةة ١ٝياْةةاَر َادطةةتري ايً ةة١
ايعسبٝةةةٚ ١ه ابٗةةةا  ٚ ،طةةة ١ياْةةةاَر ا زغةةةا ايٓ طةةةٚ ٞايرتبةةة ٟٛتٓافطةةةإ ارتطةة ايدزاضةةة ١ٝيف
ادتاَعات ايٛآٚ ١ٝايعسب َٔ ١ٝسٝح مشٛي ١ٝاملكسزات ايدزاضٚ . ١ٝبدأ ايتدزٜظ يف اياْازتني يف
ايعاّ ايدزاض5106 \ 5105 ٞ

الزؤٌت:
ايتُٝةص ٚايسٜةةا  ٠يف تكةةد ِٜبةةساَر زاضةةات عًٝةةا ْٛعٝةة ١تتؿةةا بةةايعُل ٚا بةةدا ايعًُةةٞ
ٚايثشجٚ ٞيف إٜؿاٍ املعسفٚ ١إبتهازٖا ستًٝاو ٚاقًُٝٝاو.

الزسالت:
بٓةةا ٤نةةٛا ز

جٝةة ١اٝةةص ٠قةةا ز ٠عًةة ٢االبتهةةاز املعةةسيف ٚتٛيبٝةةا شتسداتةة٘ ةةا  ًٜة

استٝادةةات امتُةةت َٚتطًثةةات املٓافطةة ١ستًٝةاو ٚاقً ُٝٝةاوَ ،ةةٔ ةةالٍ تكةةد ِٜبةةساَر زاضةةات عًٝةةا

1

تتؿا بايعُل ٚا بدا ايعًُٚ ٞايثشجٚ ،ٞتعصٜص ايث ١٦ٝايدا ًٝة ١يًهًٝة ١احمل ةص ٠يًثشةح ايعًُةٞ
ٚايداعُ ١يًتُٝص ٚاالبتهاز ٚإٜؿاٍ املعسفة ١يف إاةاز َةٔ ايت اعةٌ امتُعةٚ ٞايتعةاٚ ٕٚايػةسان١
ٚتثا ٍ ارتاات َت امياساف املعٓ ١ٝنافٚ ١فل أسدخ َعاٜري ادتٚ ٠ ٛايتُٝص ".
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زفةةد امتُةةت بهةةٛا ز جٝةة ١اٝةةص ٠قةةا ز ٠عًةة ٢االبتهةةازاملعسيف ٚتٛيبٝةةا شتسداتةة٘ ةةا  ًٜة
استٝادات امتُت َٚتطًثات املٓافط ١ستًٝاو ٚاقًُٝٝاو.
تكد ِٜبساَر زاضات عًٝا َتُٝص ٠تتؿا بايعُل ٚا بدا ايعًُٚ ٞايثشج.ٞ
تعصٜص ايث ١٦ٝايدا ً ١ٝيًهً ١ٝاحمل ص ٠يًثشح ايعًُٚ ٞايداعُ ١يًتُٝص ٚاالبتهاز ٚإٜؿاٍ املعسف.١
تهجٝا ادتٗ ٛيسفت َطت ٣ٛايت اعٌ امتُعٚ ٞايتعاٚ ٕٚايػةسانٚ ١تثةا ٍ ارتةاات َةت نافة١
ا اساف املعٓ ١ٝيتطٜٛس ايث ١٦ٝايتعً ١ُٝٝايتطثٝك ١ٝيطًث ١نً ١ٝايدزاضات ايعًٝا ٚاملطاُٖ ١اي اعً١
يف ايتُٓٝةة ١ايػةةاًَ ١يًُ ذتُةةت اي ًطةةطٝجي ٚإظتةةا اذتًةة ٍٛايٓادعةة ١يًُػةةهالت ايةة تٛادٗٗةةا
قطاعات٘ املختً .١
تُٓٝة ١ايثعةد ايكُٝةٚ ٞتسضةٝخ٘ يةد ٣اًثة ١ايدزاضةات ايعًٝةا َةٔ ةالٍ ايتكٝةد بح القٝةات ايثشةح
ايعًُٚ ٞا يتصاّ ثدأ اميَاْ ١ايعًُ ١ٝيف ايثشح ٚايتحيٝا ٚايٓػس.

الذرجاث الممىىحت:
متٓح نً ١ٝايدزاضات ايعًٝا زد ١املادطتري يف ناف ١ايااَر يدٜٗاٚ .ادتدا ٍٚاآلت ١ٝتثني
تٛشٜت ايطاعات املعتُد ٠عً ٢ايااَر
الربنامج
االكادميي
نوع املقرر
املتطلبات)

برنامج اللغة العربية وآدابها

برنامج اإلرشاد النفسي
والرتبوي

الساعات املعتمدة

الساعات املعتمدة

مسار الرسالة

مسار الشامل

مسار الرسالة

مسار الشامل

املقررات اإلجبارية

12

12

12

12

املقررات االختيارية

9

9

9

9

الرسالة

6

-

6

-

حلقة حبث ( )1و ()2

-

6

-

6

اجملموع

66

66

66

66

2

