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 انثزايح االكادًَُح:

 ح وآداتهاانهغح انؼزتُذخصص . 1
بٓا٤ ع٢ً قشاس فًع ايذساطات ايعًٝا  ػٴهًت ؾ١ٓ بشْاَخ َاجظترل ايًػ١ ايعشبٝة١ ٚآدابٗةا   

بش٥اط١ ا٭طتار ايذنتٛس عُٝذ ن١ًٝ اٯداب بٗذف َتابع١ إجشا٤ات ايكبٍٛ ٚايتظةحٌٝ ، ٚإطةٓاد   

ش٣. املكةةشسات ايذساطةة١ٝ إىل أطةةاتز٠ بشتبةة١ أطةةتار َؼةةاسى ؾةةأع٢ً ، َٚتابعةة١ أٜةة١ َظةةتحذات أخةة       

ٚاختاست ايًح١ٓ املزنٛس٠ َٓظكا يدلْاَخ َاجظترل ايًػ١ ايعشب١ٝ بٗذف ايتٛاؿٌ ايذا٥ِ َع ايطًب١ 

، َٚتابع١ ايكلاٜا ا٭نادمي١ٝ ٚؾل ايٓظاّ ايذاخًٞ يًذساطةات ايعًٝةا . ٜٚعتُةذ بشْةاَخ َاجظةترل      

اس ايشطةةاي١ أٚ ايًػة١ ايعشبٝة١ َظةةاسٜٔ   َظةاس ايًػةة١ ٚايٓرةٛ ، َٚظةةاس ا٭دب ٚايٓكةذ ، ٚاختٝةةاس َظة      

 َظاس ا٫َترإ ايؼاٌَ ٚؾل ايؼشٚ  ٚايلٛابط اييت ٜٓف عًٝٗا ديٌٝ ايذساطات ايعًٝا .

 شتسد ت ايتدًِ املكصٛ ٠:أٚاًل: 

 ة  ٜهٕٛ ايطايب قادسا ع٢ً انتظاب املعاسف ٚاملعًَٛات املتعًك١ ب إٜٔٓبػٞ 

 املٗاسات ايعًٝا 

عاؿةش٠ نةٞ ٜبتعةذ ايةٓف ايٓكةذٟ ٚايب٬غةٞ       ؼًٌٝ ايٓـٛق ايًػ١ٜٛ ٚا٭دب١ٝ ٚؾل املٓاٖخ امل .1

 عٔ ايٓكذ ا٫ْطباعٞ. 

 ايتحذٜذ يف تؼهٌٝ ايٓف ا٭دبٞ ٚبٓا٥٘ يٝٓظحِ َع ايزا٥ك١ ايكشا١ٝ٥ املعاؿش٠.  .2

َشاجع١ املٛسٚث ا٭دبٞ ٚايًػٟٛ يتخًٝـ٘ َٔ إػهايٝات تعةذد املـةطًح ايٛاذةذ ٚاصدٚاجٝة١      .3

 املؿّٗٛ. 

 ٘ ع٢ً إػهايٝات يف ا٭يؿاظ املعشب١ ٚايذخ١ًٝ.َشاجع١ َتٕٛ املعاجِ ايعشب١ٝ يًتٓبٝ .4

تٗزٜب ايذسغ ايٓرٟٛ، ْٚكً٘ َةٔ مةٛ املثةاٍ إىل مةٛ ايةٓف، ٚؼشٜةشٙ َةٔ قٝةٛد ايؼةٛاٖذ           .5

 املـٓٛع١ اييت ٫ تٓتُٞ إىل َتٕٛ يػ١ٜٛ أؿ١ًٝ. 

 املكاسب١ بني ؾٕٓٛ ا٭دب ايعشبٞ، ٚايؿٕٓٛ اٱبذاع١ٝ ا٭خش٣ ؼكٝكا ملكٛي١ ) تلاؾش ايؿٕٓٛ (. .6

ؼكٝل ايتهاٌَ بني عًّٛ ايًػ١ ايعشب١ٝ، مٛ ايتهاَةٌ ٚايتةذاخٌ بةني عًةِ ا٭ؿةٛات ٚعًةِ        .7

 ايعشٚض ٚعًِ ايب٬غ١. ٚايتهاٌَ بني عًِ ايٓرٛ ٚعًِ ايب٬غ١. 

 تأؿٌٝ َـطًرات عًّٛ ايًػ١ ايعشب١ٝ بٗذف َٛاج١ٗ ايتػشٜب ايثكايف.  .8

 ١.تعضٜض ْكذ ايٓكذ بٗذف تٛطٝع اٯؾام ٚتعُٝل ايش٣٩ ايٓكذٜ .9

 تذٜٚٔ ايذلاث ا٭دبٞ ايؼعيب احملهٞ ايزٟ َا صاٍ ذبٝظا يف ايزانش٠. .11

 ايبر  عٔ املخطٛطات ايًػ١ٜٛ ٚا٭دب١ٝ يتركٝكٗا ْٚؼشٖا. .11

ا٫ٖتُةةاّ بةةأدب ايطؿةةٌ )تأيٝؿةةا ٚدساطةة١( بٗةةةذف تٓؼةة١٦ ا٭جٝةةاٍ ٚؾةةل َكتلةةٝات ايثٛابةةةت           .12

 ايعكا٥ذ١ٜ ٚايٛط١ٝٓ ٚايك١َٝٛ. 



 

452 

 

 املؼه٬ت ا٫جتُاع١ٝ ٚايكلاٜا ايٛط١ٝٓ.  تؿعٌٝ دٚس ايٓف املظشذٞ يف تؼخٝف .13

ابتهةةةاس آيٝةةةات قةةةشا٠٤ جذٜةةةذ٠ يًٓـةةةٛق ايًػٜٛةةة١ ٚا٭دبٝةةة١ تٓظةةةحِ َةةةع ايتطةةةٛس ايؿهةةةشٟ     .14

 ٚاملتػرلات ا٫جتُاع١ٝ. 

 َٛانب١ اٱؿذاسات ايًػ١ٜٛ ٚا٭دب١ٝ ٚتٛجٝٗٗا َٔ ذٝ  ايبٓا٤ ايؿا ٚاملٛكٛعٞ.  .15

 ايبعذ ايثكايف ايٛطا ٚايكَٛٞ 

 ١ٝ باشل١ٜٛ ايك١َٝٛ. سبط ايًػ١ ايعشب .1

ايشد عًة٢ ا٫ؾةذلا٤ات ايٓكذٜة١ يٰخةش ايةزٟ ٜظةع٢ إىل تُٗةٝؽ قاَةات أدبٝة١ ٚطٓٝة١ ٚقَٛٝة١،             .2

 ٚريو َٔ خ٬ٍ تؿعٌٝ ايٓكذ املكاّٚ.

املؼاسن١ يف ايٓذٚات ٚامل٪متشات ايٛط١ٝٓ ٚايذٚي١ٝ بٗذف ايتٛاؿٌ َع املؼٗذ ايثكايف عشبٝةا   .3

 ٚدٚيٝا.

ي٬طة٬ع عًة٢ َظةتحذات ايبرة  ايعًُةٞ ٚسؾةذٖا بأعةاث        ايتٛاؿٌ َع ايذٚسٜات احمله١ُ  .4

 ع١ًُٝ تظِٗ يف تظٜٛل املؼٗذ ايثكايف ايؿًظطٝا.

 اؿشق ع٢ً املؼاسن١ يف تٓظِٝ َعاسض يًهتاب يف ؾًظطني، ٚصٜاس٠ املعاسض ايذٚي١ٝ. .5

ا٫ْتظةةةاب يًُ٪طظةةةات ايثكاؾٝةةة١ ايٛطٓٝةةة١ ٚايعشبٝةةة١، ٚاملؼةةةاسن١ يف تؼةةةه٬ٝتٗا ٚؾاْٗةةةا    .6

 ٚأْؼطتٗا. ٚؾعايٝاتٗا 

( ٚايكةةذغ ٚغةةض٠ ٚايؼةةتات؛ يتركٝةةل   48ا٫تـةةاٍ مبهْٛةةات املؼةةٗذ ايثكةةايف يف ؾًظةةطني )   .7

 ايٛذذ٠ ايٛط١ٝٓ ايثكاؾ١ٝ. 

 ايتخطٝط ٱقا١َ قـش يًثكاؾ١ يف املذٕ ايؿًظط١ٝٓٝ اييت ٫ ٜتٛاؾش ؾٝٗا. .8

طةذلاتٝح١ٝ  ايتعإٚ َع اجملايع ا٫طتؼاس١ٜ ايثكاؾ١ٝ ايتابعة١ يةٛصاس٠ ايثكاؾة١ يتٓؿٝةز اـطة١ ا٫      .9

 ايثكاؾ١ٝ.

 تظٜٛل ايٓـٛق ا٭دب١ٝ اييت تذعٛ إىل ايٛذذ٠ ٚاؿش١ٜ ٚا٫طتك٬ٍ. .11

 ٚكع خط١ قاب١ً يًتٓؿٝز ٱْؼا٤ املهتب١ ايٛط١ٝٓ. .11

 ايبعذ اٱع٬َٞ ٚايتكا 

 تٛظٝـ قٛاعذ ايبٝاْات ٚاملهتبات اٱيهذل١ْٝٚ يف تطٜٛش ايبر  ايعًُٞ. .1

 ايثٛابت ايعكا٥ذ١ٜ ٚايك١َٝٛ ٚايٛط١ٝٓ.  سؿذ املـطًح ايًػٟٛ اٱع٬َٞ ايزٟ ٜٗذد .2

 ايتٛاؿٌ اٱيهذلْٚٞ َع دٚس ايٓؼش ٚايتٛصٜع ملتابع١ اٱؿذاسات اؾذٜذ٠. .3

 املؼاسن١ يف إعذاد ايدلاَخ ايثكاؾ١ٝ ٚتكذميٗا يف ٚطا٥ٌ اٱع٬ّ املش١ٝ٥ ٚاملظُٛع١. .4

ْة١ ايًػة١ ايعشبٝة١    إهشا٤ َٛاقع ايؼبه١ ايعٓهبٛت١ٝ باملٛاد ايًػ١ٜٛ ٚا٭دب١ٝ بٗةذف تعضٜةض َها   .5

 بني ايًػات ايعامل١ٝ.
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 َٓظ١َٛ ايكِٝ ٚايبعذ ا٭خ٬قٞ 

تظةةٜٛل ايٓـةةٛق ايًػٜٛةة١ ٚا٭دبٝةة١ امل٪طظةة١ عًةة٢ ايتظةةاَح ٚاحملبةة١ ٚايعذايةة١ ْٚبةةز ايتطةةشف    .1

 ٚايتعـب ٚايطا٥ؿ١ٝ ٚاٱق١ًُٝٝ. 

 تؼةةحٝع هكاؾةة١ اؿةةٛاس يف ايذساطةةات ايٓكذٜةة١ ٚا٭دبٝةة١ ذؿاظةةا عًةة٢ َٛكةةٛع١ٝ اؿةةٛاس ايةةيت     .2

 تلُٔ ذٛاسا ْكذٜا بعٝذا عٔ يػ١ ايتحشٜح.

 تعضٜض هكاؾ١ اؿٛاس اييت تعذ َظٗشا هكاؾٝا ٚذلاسٜا يف اـطاب ا٫جتُاعٞ ٚايؿهشٟ. .3

 تعضٜض املثاقؿ١ اٱهاب١ٝ يف ايًػ١ ٚا٭دب عشبٝا ٚدٚيٝا. .4

 َشاقب١ ايٓـٛق ايًػ١ٜٛ ٚا٭دب١ٝ املذلعة١ إىل ايًػة١ ايعشبٝة١ نةٞ ٫ تتظةشب َؿةاِٖٝ غشٜبة١        .5

ؼُةٌ أبعةادا هكاؾٝة١     -يف ايػايةب –عٔ َٓظ١َٛ ايكِٝ يف اجملتُع ايعشبةٞ، ٭ٕ يػة١ املـةذس    

َػاٜش٠ يًُٛسٚث ايثكةايف ايعشبةٞ ، ٚتؼةهٌ خطةشا عًة٢ ايتهةٜٛٔ ايٓةٟٛٚ يًخطةاب ايثكةايف          

 ايعشبٞ .

املكاسب١ بني جٗٛد ايٓكةاد ٚايب٬غةٝني ايعةشب ايكةذا٢َ ٚجٗةٛد ايٓكةاد ا٭ٚسٚبةٝني اْط٬قةا َةٔ           .6

 أ ؾهشٟ إْظاْٞ ٜش٣ إٔ اٱبذاع ا٭دبٞ ٚايٓكذٟ إسث إْظاْٞ َؼذلى.َبذ

7.   ٔ  ايتـذٟ يًعٛمل١ ايًػ١ٜٛ اْط٬قا َٔ ايع٬ق١ ايعل١ٜٛ بني ايًػ١ ايعشب١ٝ ٚاشُل١ٜٛ ايكَٛٝة١، َٚة

ؾرُٝٓةةا ٜلةةعـ  ؛ ايـةةشاع بةةني ا٭ْةةا ٚاٯخةةش    ايعشبٝةة١ ايةةزٟ ٜعةةاْٞ َةةٔ َظةةاٖش     ٚاقةةع ايًػةة١ 

إر ٫ ميهٔ اؾُةع بةني    ؛ٯخش ؾإ ايلعـ ٜتظشب إىل ايًػ١اٱذظاغ با٭ْا أَاّ ؼذٜات ا

ٚشلةةزا ؾةةإ ايعاَةةٌ اؿاطةةِ يف ؼذٜةةذ ا٫ْتُةةا٤    ؛ايتٓةةاصٍ عةةٔ اشلٜٛةة١ ايًػٜٛةة١ ٚاذةةذلاّ ايةةزات  

  .ايكَٛٞ ٖٛ ايًػ١

 َٛاج١ٗ تٜٗٛذ يػ١ املهإ يف ؾًظطني.  .8

 :ث ًْٝ : ضٛم ايدٌُ

ٝةة١ ٚآدابٗةةا يًعُةةٌ يف ايعذٜةةذ َةةٔ   ٜٴعةةذ ايدلْةةاَخ خةةشهني َةة٪ًٖني يف فةةاٍ ايًػةة١ ايعشب   

 اجملا٫ت اجملتُع١ٝ 

 فاٍ اٱع٬ّ ايتكًٝذٟ ٚايشقُٞ. .1

 .بذاع١ٝايهتاب١ ٚايترشٜش يف فاٍ ايهتابات اٱ .2

َشانةض تعًةِٝ    \َةذاسغ   \نًٝةات   \اَعةات  ج  فاٍ ايتعًةِٝ ا٭نةادميٞ )   اجملاٍ ايتعًُٝٞ .3

 ايًػ١ (.

 ايع٬قات ايعا١َ َثٌ  فاٍ .4

 ٚ ٕاٱْتاد ا٭دبٞ ٚايؿا.فا٫ت اٱع٬ 

  .ٕطظات ايذعا١ٜ ٚاٱع٬٪َ 

   .ايذٚا٥ش املختـ١ بايع٬قات ايعا١َ 

 اشل٦ٝات املع١ٝٓ بايدلف١ َٚشانض ايًػ١.              .5
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 شزوط االنرحاق تانثزَايح:
إٔ ٜهٕٛ ايطايب ذاؿ٬ً ع٢ً دسج١ ايبهايٛسٜٛغ أٚ َا ٜعادشلةا بتكةذٜش جٝةذ ؾُةا ؾةٛم يف       .1

 آدابٗا َٔ جاَع١ ايكذغ املؿتٛذ١ أٚ إذذ٣ اؾاَعات ا٭خش٣ املعذلف بٗا.ايًػ١ ايعشب١ٝ ٚ

ًٜتضّ ايطًب١ املًتركٕٛ بذساط١ بعض املظاقات ا٫طتذسان١ٝ اييت ؼذدٖا ؾ١ٓ ايدلْاَخ إرا  .2

 ناْٛا عاج١ إيٝٗا. 

 إٔ ٜٓحح ايطايب املشػح يًكبٍٛ يف املكاب١ً ايؼخـ١ٝ اييت ػشٜٗا ؾ١ٓ ايدلْاَخ. .3

ايطايب املشػةح يًكبةٍٛ يف ا٫َترةإ ايترشٜةشٟ ايةزٟ تعةذٙ ؾٓة١ ايدلْةاَخ ٚىلةع           إٔ ٜٓحح .4

 ايكبٍٛ ايٓٗا٥ٞ ملبذأ ايتٓاؾع بني املتكذَني.

 إٔ ٜشؾل ؿٛس٠ َٛهك١ َٚـذٸق١ َٔ ايؼٗادات اييت ذـٌ عًٝٗا. .5

ٚؾةةل منةةٛرد ٜعةةذٙ بشْةةاَخ   إٔ ٜكةةذّ سطةةاييت تٛؿةة١ٝ عًةة٢ ا٭قةةٌ َةةٔ َؼةةشؾني أنةةادميٝني "     .6

 يعًٝا يف اؾاَع١".ايذساطات ا

٬َذظ١  ًٜتضّ ايطايب إكاؾ١ إىل َا طبل بايؼشٚ  اييت ٜٓف عًٝٗا ْظاّ ايذساطات ايعًٝةا   .7

 يذساطات ايعًٝا/ جاَع١ ايكذغ املؿتٛذ١.ايف ن١ًٝ 

 

 يرطهثاخ انحصىل ػهً درخح انًاخظرُز فٍ انهغح انؼزتُح وآداتها:
( ٚتهٕٛ ع١َ٬ ايٓحةال يف أٟ  ٣611 )طاع١ َعتُذ٠ بٓحال َٔ َظتٛ 36إنُاٍ َا ٫ ٜكٌ عٔ  .1

 % أٚ َا ٜعادشلا.75% أٚ َا ٜعادشلا، ٚإٔ ٫ ٜكٌ املعذٍ ايذلانُٞ عٔ 71َاد٠ 

ايٓحةةال يف ايةةذؾاع عةةٔ ا٭طشٚذةة١ يف َظةةاس ايشطةةاي١، أٚ ايٓحةةال يف ا٫َترةةإ ايؼةةاٌَ يف َظةةاس       .2

 ا٫َترإ ايؼاٌَ.

 ؾ١ٓ ايذساطات ايعًٝا. دساط١ املظاقات ا٫طتذسان١ٝ أٚ اٱكاؾ١ٝ اييت تكشسٖا .3

إٔ ٫ تضٜذ املذ٠ اييت ٜكلٝٗا ايطايةب َظةح٬ً يًرـةٍٛ عًة٢ دسجة١ املاجظةترل عةٔ مثاْٝة١ ؾـةٍٛ           .4

 دساط١ٝ ٫ٚ ؼظب َذ٠ ايتأجٌٝ أٚ ا٫ْظراب َٔ اؿذ ا٭ع٢ً يٌٓٝ ايذسج١.

طةةاعات َعتُةةذ٠ ٜٚهةةٕٛ اؿةةذ     6ٜهةةٕٛ اؿةةذ ا٭دْةة٢ يًٓـةةاب ايذساطةةٞ يطايةةب املاجظةةترل        .5

 طاع١ َعتُذ٠ يًؿـٌ ايذساطٞ ايٛاذذ. 12ي٘ ا٭قـ٢ 

 اطتٝؿا٤ ايؼشٚ  املٓـٛق عًٝٗا يف تعًُٝات بشْاَخ املاجظترل يف جاَع١ ايكذغ املؿتٛذ١.  .6

 

 

 :ث يجً : َتطًب ت ختصص ايًغ١ ايدسب١ٝ ٚآ ابٗ 

  أذةةذُٖا يف فةايٞ تشنٝةةض تةٛصع املظةةاقات املكةشس٠ يتخـةةف ايًػة١ ايعشبٝةة١ ٚآدابٗةا كةةُٔ     

  َظةةاس ا٫َترةةإ ايؼةةاٌَ ٚػةةشٟ ايذساطةة١ يف َظةةاسٜٔرةةٛ، ٚايثةةاْٞ يف ا٭دب ٚايٓكةةذ، ايًػة١ ٚايٓ 

 َٚظاس ايشطاي١ ع٢ً ايٓرٛ اٯتٞ  
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ٚؾُٝةةا ٜةةأتٞ جةةذاٍٚ باملظةةاقات املكةةشس٠ ذظةةب املظةةاسٜٔ، ٚٚؾةةل فةةايٞ ايذلنٝةةض ُٖٚةةا  ايًػةة١ ٚايٓرةةٛ  

 ٚا٭دب ٚايٓكذ.

 )يظار االيرحاٌ انشايم ويظار انزطانح( أ. يجال انرزكُش: انهغح وانُحى

 اخ االخثارَح:انًظال

   طاع١ َعتُذ٠  َب١ٓٝ يف اؾذٍٚ اٯتٞ( 21ٜذسغ ايطايب )

رقه 

 املقرر
 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 3 3 َشاجعات ب٬غ١ٝ يف املاد٠ ٚاملٓٗخ ٚايتطبٝل 6111

 - - 3 3 َٓاٖخ ايبر  ايًػٟٛ ٚا٭دبٞ 6111

 - - 3 3 قلاٜا م١ٜٛ 6112

 - - 3 3 ْـٛق يًتطبٝل ايًػٟٛ ٚايـشيف ٚايٓرٟٛ 6113

 - - 3 3 )ايًظاْٝات(ؾك٘ ايًػ١ ٚ 6114

 - - 3 3 ا٭ؿٛات ايعشب١ٝ ٚايكشا٤ات ايكشآ١ْٝ 6115

6116 
ْـٛق ؽــ١ٝ أدب١ٝ ٚيػ١ٜٛ بايًػ١ 

 اٱلًٝض١ٜ
3 3 - - 

  - 21 21 اجملُٛع

 

 

 

 

 الرقه

 مصار الرشالة مصار االمتخاٌ العامل

 ايظاعات املعتُذ٠ املتطًب ايظاعات املعتُذ٠ املتطًب

 21 َظاقات اجباس١ٜ 21 َظاقات اجباس١ٜ 1

 9 َظاقات اختٝاس١ٜ 9 َظاقات اختٝاس١ٜ 2

 6 ايشطاي١ 6 (2( ، )1ذًك١ ع  ) 3

 36 اجملُٛع 36 اجملُٛع 
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 رَح:انًظالاخ االخرُا

 َٔ بني املظاقات ا٫ت١ٝ    ( طاعات َعتُذ9٠ٜذسغ ايطايب )

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 3 3 نتاب َٔ ايهتب ايٓر١ٜٛ ٚايًػ١ٜٛ ايكذمي١ 6118

 - - 3 3 َٓاٖخ ؼكٝل ايٓـٛق 6119

 - - 3 3 ٓرٛ ايعشبٞ ٚػذٜذْٙذ٠ٚ يف أؿٍٛ اي 6111

 - - 3 3 عًِ ايذ٫ي١ ٚاملعحِ ايعشبٞ 6111

 - - 3 3 َزاٖب م١ٜٛ 6112

 - - 3 3 َٛكٛع خاق يف ايًػ١ 6113

 - - 3 3 َٛكٛع خاق يف ايٓرٛ 6114

 - - 3 3 َٛكٛع خاق يف ا٭دب 6059

 يظار االيرحاٌ انشايم:

 كما يلي:ساعة معتمدة  ( 6يدرس الطالب )

ه رق

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 3 3 (1ذًك١ ع  ) 6148

 - - 3 3 (2ذًك١ ع  ) 6149

  - 6 6 اجملُٛع

 يظار انزطانح:

 إعداد رسالة الماجستيروالنجاح في امتحان مناقشتها. 

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر
الصاعات 

 عتندةامل

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 6 6 ايشطاي١ 6147

  - 6 6 اجملُٛع
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 )يظار االيرحاٌ انشايم ويظار انزطانح( ب. يجال انرزكُش: االدب وانُمذ

 االخثارَح: انًظالاخ

   طاع١ َعتُذ٠  َب١ٓٝ يف اؾذٍٚ اٯتٞ( 21ٜذسغ ايطايب )

رقه 

 املقرر

 قررعيواٌ امل

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 3 3 َٓاٖخ ايبر  ايًػٟٛ ٚا٭دبٞ 6111

 - - 3 3 قلاٜا َٔ ا٭دب ايعشبٞ ايكذِٜ 6151

 - - 3 3 قلاٜا َٔ ا٭دب ايعشبٞ اؿذٜ  6151

 - - 3 3 اػاٖات ايٓكذ ا٭دبٞ ايكذِٜ 6152

 - - 3 3 ذ ا٭دبٞ اؿذٜ اػاٖات ايٓك 6153

 - - 3 3 أطًٛب١ٝ ايٓف ٚؼًًٝ٘ 6154

6155 
أدب١ٝ ْٚكذ١ٜ بايًػ١  ؽــ١ْٝـٛق 

 اٱلًٝض١ٜ
3 3 - - 

  - 21 21 اجملُٛع

 انًظالاخ االخرُارَح:

 َٔ بني املظاقات ا٫ت١ٝ    ( طاعات َعتُذ9٠ٜذسغ ايطايب )

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

عات الصا

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 3 3 َٓاٖخ ؼكٝل ايٓـٛق 6119

 - - 3 3 َٛكٛع خاق يف ايٓرٛ 6114

6156 
ذت٢ -1948ا٭دب ايؿًظطٝا املعاؿش )

 (ايّٝٛ
3 3 - - 

 - - 3 3 املظشذ١ٝ يف ا٭دب ايعشبٞ املعاؿش 6157

 - - 3 3 ايٓف ايكشآْٞ َٚٓاٖخ تؿظرلٙ 6158

 - - 3 3 َٛكٛع خاق يف ا٭دب 6159

 - - 3 3 ايب٬غ١ ايعشب١ٝ ٚعًِ ا٭طًٛب 6161

 - - 3 3 ا٭دب املكاسٕ 6161
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 يظار االيرحاٌ انشايم:

 كما يلي:ساعة معتمدة  ( 6يدرس الطالب )

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 3 3 (1ذًك١ ع  ) 6198

 - - 3 3 (2ذًك١ ع  ) 6199

  - 6 6 اجملُٛع

 

 يظار انزطانح:

 إعداد رسالة الماجستيروالنجاح في امتحان مناقشتها. 

رقه 

 املقرر
 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 6 6 ايشطاي١ 6197

  - 6 6 اجملُٛع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


