كلية الدراشات العليا
َثذج ػٍ كهُح انذراطاخ انؼهُا:
أْؼ٦ت نً ١ٝايذساطات ايعًٝا ايتابعة ١يعُةاد ٠ايبرة ايعًُةٚ ٞايذساطةات ايعًٝةا أٚاخةش
عةةاّ ٚ ،2115تكةةذّ ايهًٝةة ١ذايٝةاً بشْةةافني دساطةةٝني ُٖةةا ايًػةة ١ايعشبٝةةٚ ١آدابٗةةاٚ ،اٱسػةةاد
ايٓؿظةةٚ ٞايذلبةةٖٓٚ ،ٟٛةةاى بةةشاَخ اخةةش ٣جذٜةةذَ ٠تٓاغُةةَ ١ةةع ايتخــةةات ايعًُٝةة ١يف َشذًةة١
ايبهايٛسٜٛغ قٝذ ا٫عتُاد.
ؼشق نً ١ٝايذساطات ايعًٝا عً ٢ا٫يتةضاّ ايتةاّ بتطبٝةل ايٓظةاّ ا٭نةادمي ٞاـةاق
بةةايكبٚ ٍٛايتظةةح ٌٝيًذساطةةات ايعًٝةةا ٚ .ألةةضت ايهًٝةة ١خطةة ١دساطةة ١ٝيدلْةةاَخ َاجظةةترل ايًػةة١
ايعشبٝةةةٚ ١آدابٗةةةا ٚ ،خطةةة ١يدلْةةةاَخ اٱسػةةةاد ايٓؿظةةةٚ ٞايذلبةةة ٟٛتٓاؾظةةةإ اـطةةةط ايذساطةةة ١ٝيف
اؾاَعات ايٛطٓٚ ١ٝايعشب َٔ ١ٝذ ٝسلٛي ١ٝاملكشسات ايذساطٚ . ١ٝبذأ ايتذسٜع يف ايدلْافني يف
ايعاّ ايذساط2116 \ 2115 ٞ

انزؤَح:
ايتُٝةض ٚايشٜةةاد ٠يف تكةةذ ِٜبةةشاَخ دساطةةات عًٝةةا ْٛعٝةة ١تتـةةـ بةةايعُل ٚاٱبةةذاع ايعًُةةٞ
ٚايبرثٚ ٞيف إٜـاٍ املعشؾٚ ١إبتهاسٖا قًٝاً ٚاقًُٝٝاً.

انزطانح:
بٓةةا ٤نةةٛادس عثٝةة ١ممٝةةض ٠قةةادس ٠عًةة ٢ا٫بتهةةاس املعةةشيف ٚتٛظٝةةـ كشجاتةة٘ مبةةا ًٜةةيب
اذتٝاجةةات اجملتُةةع َٚتطًبةةات املٓاؾظةة ١قًٝةاً ٚاقً ُٝٝةاًَ ،ةةٔ خةة ٍ٬تكةةذ ِٜبةةشاَخ دساطةةات عًٝةةا
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تتــ بايعُل ٚاٱبذاع ايعًُٚ ٞايبرثٚ ،ٞتعضٜض ايب ١٦ٝايذاخًٝة ١يًهًٝة ١احملؿةض ٠يًبرة ايعًُةٞ
ٚايذاعُ ١يًتُٝض ٚا٫بتهاس ٚإٜـاٍ املعشؾة ١يف إطةاس َةٔ ايتؿاعةٌ اجملتُعةٚ ٞايتعةاٚ ٕٚايؼةشان١
ٚتبادٍ اـدلات َع ا٭طشاف املعٓ ١ٝناؾٚ ١ؾل أذذث َعاٜرل اؾٛدٚ ٠ايتُٝض ".

األهذاف:
.1
.2
.3
.4

.5

سؾةةذ اجملتُةةع بهةةٛادس عثٝةة ١ممٝةةض ٠قةةادس ٠عًةة ٢ا٫بتهةةاساملعشيف ٚتٛظٝةةـ كشجاتةة٘ مبةةا ًٜةةيب
اذتٝاجات اجملتُع َٚتطًبات املٓاؾظ ١قًٝاً ٚاقًُٝٝاً.
تكذ ِٜبشاَخ دساطات عًٝا َتُٝض ٠تتــ بايعُل ٚاٱبذاع ايعًُٚ ٞايبرث.ٞ
تعضٜض ايب ١٦ٝايذاخً ١ٝيًهً ١ٝاحملؿض ٠يًبر ايعًُٚ ٞايذاعُ ١يًتُٝض ٚا٫بتهاس ٚإٜـاٍ املعشؾ.١
تهثٝـ اؾٗٛد يشؾع َظت ٣ٛايتؿاعٌ اجملتُعٚ ٞايتعاٚ ٕٚايؼةشانٚ ١تبةادٍ اـةدلات َةع ناؾة١
اٱطشاف املعٓ ١ٝيتطٜٛش ايب ١٦ٝايتعً ١ُٝٝايتطبٝك ١ٝيطًب ١نً ١ٝايذساطات ايعًٝا ٚاملظاُٖ ١ايؿاعً١
يف ايتُٓٝةة ١ايؼةةاًَ ١يًُحتُةةع ايؿًظةةطٝا ٚإهةةاد اؿًةة ٍٛايٓاجعةة ١يًُؼةةه٬ت ايةةيت تٛاجٗٗةةا
قطاعات٘ املختًؿ.١
تُٓٝة ١ايبعةذ ايكُٝةٚ ٞتشطةٝخ٘ يةذ ٣طًبة ١ايذساطةات ايعًٝةا َةٔ خة ٍ٬ايتكٝةذ بأخ٬قٝةات ايبرة
ايعًُٚ ٞاٱيتضاّ مببذأ ا٭َاْ ١ايعًُ ١ٝيف ايبر ٚايتأيٝـ ٚايٓؼش.

انذرخاخ انًًُىحح:
متٓح نً ١ٝايذساطات ايعًٝا دسج ١املاجظترل يف ناؾ ١ايدلاَخ يذٜٗاٚ .اؾذا ٍٚاٯت ١ٝتبني
تٛصٜع ايظاعات املعتُذ ٠عً ٢ايدلاَخ
الربىامج
االكادميي
ىوع املقرر
املتطلبات)

برىامج اللغة العربية وآدابَا

برىامج اإلرظاد اليفصي
والرتبوي

الصاعات املعتندة

الصاعات املعتندة

مصار الرشالة

مصار العامل

مصار الرشالة

مصار العامل

املقررات اإلجبارية

12

12

12

12

املقررات االختيارية

9

9

9

9

الرشالة

5

-

5

-

حلقة حبث ( )1و ()2

-

5

-

5

اجملنوع

35

35

35

35
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