كلٌة الدراسات العلٌا
َثذج ػٍ كهُح انذراطاخ انؼهُا:
أْؿةة٦ت نًٝةة ١ايسضاغةةات ايعًٝةةا أٚاخةةط عةةاّ ٚ ،2015تكةةسّ ايهًٝةة ١ذايٝةاً بطْةةاصبني
زضاغٝني ُٖا ايًػ ١ايعطبٚ ١ٝآزابٗةاٚ ،اٱضؾةاز ايٓؿػةٚ ٞايذلبةٖٓٚ ،ٟٛةاى بةطاَخ اخةط ٣جسٜةس٠
َتٓاغَُ ١ع ايتدككات ايعًُ ١ٝيف َطذً ١ايبهايٛضٜٛؽ قٝس ا٫عتُاز.
ذبطم نً ١ٝايسضاغات ايعًٝا عً ٢ا٫يتةعاّ ايتةاّ بتطبٝةل ايٓظةاّ ا٭نةازمي ٞاشبةام
بةةايكبٚ ٍٛايتػةةح ٌٝيًسضاغةةات ايعًٝةةا ٚ .أظبةةعت ايهًٝةة ١خطةة ١زضاغةة ١ٝيدلْةةاَخ َاجػةةترل ايًػةة١
ايعطبٝةةةٚ ١آزابٗةةةا ٚ ،خطةةة ١يدلْةةةاَخ اٱضؾةةةاز ايٓؿػةةةٚ ٞايذلبةةة ٟٛتٓاؾػةةةإ اشبطةةةط ايسضاغةةة ١ٝيف
ازباَعات ايٛتٓٚ ١ٝايعطب َٔ ١ٝذ ٝسلٛي ١ٝاملكطضات ايسضاغٚ . ١ٝبسأ ايتسضٜؼ يف ايدلْاصبني يف
ايعاّ ايسضاغ2016 \ 2015 ٞ

انزؤَح:
ايتُٝةع ٚايطٜةةاز ٠يف تكةةس ِٜبةةطاَخ زضاغةةات عًٝةةا ْٛعٝةة ١تتكةةـ بةةايعُل ٚاٱبةةساع ايعًُةةٞ
ٚايبرثٚ ٞيف إٜكاٍ املعطؾٚ ١إبتهاضٖا ضبًٝاً ٚاقًُٝٝاً.
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انزطانح:
بٓةةا ٤نةةٛازض حبثٝةة ١ممٝةةع ٠قةةازض ٠عًةة ٢ا٫بتهةةاض املعةةطيف ٚتٛظٝةةـ طبطجات ة٘ مبةةا ًٜةةيب
اذتٝاجةةات اجملتُةةع َٚتطًبةةات املٓاؾػةة ١ضبًٝةاً ٚاقً ُٝٝةاًَ ،ةةٔ خةة ٍ٬تكةةس ِٜبةةطاَخ زضاغةةات عًٝةةا
تتكـ بايعُل ٚاٱبساع ايعًُٚ ٞايبرثٚ ،ٞتععٜع ايب ١٦ٝايساخًٝة ١يًهًٝة ١احملؿةع ٠يًبرة ايعًُةٞ
ٚايساعُ ١يًتُٝع ٚا٫بتهاض ٚإٜكاٍ املعطؾة ١يف إتةاض َةٔ ايتؿاعةٌ اجملتُعةٚ ٞايتعةاٚ ٕٚايؿةطان١
ٚتبازٍ اشبدلات َع ا٭تطاف املعٓ ١ٝناؾٚ ١ؾل أذسث َعاٜرل ازبٛزٚ ٠ايتُٝع ".

األهذاف:
.1
.2
.3
.4

.5

ضؾةةس اجملتُةةع بهةةٛازض حبثٝةة ١ممٝةةع ٠قةةازض ٠عًةة ٢ا٫بتهةةاضاملعطيف ٚتٛظٝةةـ طبطجاتةة٘ مبةةا ًٜةةيب
اذتٝاجات اجملتُع َٚتطًبات املٓاؾػ ١ضبًٝاً ٚاقًُٝٝاً.
تكس ِٜبطاَخ زضاغات عًٝا َتُٝع ٠تتكـ بايعُل ٚاٱبساع ايعًُٚ ٞايبرث.ٞ
تععٜع ايب ١٦ٝايساخً ١ٝيًهً ١ٝاحملؿع ٠يًبر ايعًُٚ ٞايساعُ ١يًتُٝع ٚا٫بتهاض ٚإٜكاٍ املعطؾ.١
تهثٝـ ازبٗٛز يطؾع َػت ٣ٛايتؿاعٌ اجملتُعٚ ٞايتعاٚ ٕٚايؿةطانٚ ١تبةازٍ اشبةدلات َةع ناؾة١
اٱتطاف املعٓ ١ٝيتطٜٛط ايب ١٦ٝايتعً ١ُٝٝايتطبٝك ١ٝيطًب ١نً ١ٝايسضاغات ايعًٝا ٚاملػاُٖ ١ايؿاعً١
يف ايتُٓٝةة ١ايؿةةاًَ ١يًُحتُةةع ايؿًػةةطٝا ٚإػبةةاز اسبًةة ٍٛايٓاجعةة ١يًُؿةةه٬ت ايةةيت تٛاجٗٗةةا
قطاعات٘ املدتًؿ.١
تُٓٝة ١ايبعةس ايكُٝةٚ ٞتطغةٝد٘ يةس ٣تًبة ١ايسضاغةات ايعًٝةا َةٔ خة ٍ٬ايتكٝةس بأخ٬قٝةات ايبرة
ايعًُٚ ٞاٱيتعاّ مببسأ ا٭َاْ ١ايعًُ ١ٝيف ايبر ٚايتأيٝـ ٚايٓؿط.

انذرخاخ انًًُىحح:
متٓح نً ١ٝايسضاغات ايعًٝا زضج ١املاجػترل يف ناؾ ١ايدلاَخ يسٜٗاٚ .ازبسا ٍٚاٯت ١ٝتبني
تٛظٜع ايػاعات املعتُس ٠عً ٢ايدلاَخ
البرنامج
االكادٌمً
نوع المقرر
المتطلبات)

برنامج اللغة العربٌة وآدابها

برنامج اإلرشاد النفسً والتربوي

الساعات المعتمدة

الساعات المعتمدة

مسار الرسالة

مسار الشامل

مسار الرسالة

مسار الشامل

المقررات اإلجبارية

75

75

75

75

المقررات االختٌارٌة

9

9

9

9

الرسالة

5

-

5

-

حلقة بحث ( )1و ()2

-

5

-

5

المجموع

15

15

15

15
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