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 البزامج االكادٌمٍت:

 اللغت العزبٍت وآدابهاتخصص . 0
يعًٝا  ُغهًت دت١ٓ بسْاَر َادطتري ايً ١ ايعسبٝة١ ٚه ابٗةا   بٓا٤ ع٢ً قساز زتًظ ايدزاضات ا

بس٥اض١ اميضتاذ ايدنتٛز عُٝد ن١ًٝ اآل اب بٗدف َتابع١ إدسا٤ات ايكثٍٛ ٚايتطةذٌٝ ، ٚإضةٓا    

املكةةسزات ايدزاضةة١ٝ إا أضةةاتر٠ بستثةة١ أضةةتاذ َػةةازى فةةحع٢ً ، َٚتابعةة١ أٜةة١ َطةةتذدات أ ةةس٣.        

َر َادطتري ايً ١ ايعسب١ٝ بٗدف ايتٛاؾٌ ايدا٥ِ َت ايطًث١ ٚا تازت ايًذ١ٓ املرنٛز٠ َٓطكا ياْا

، َٚتابع١ ايككاٜا امينا ا١ٝ ٚفل ايٓ اّ ايدا ًٞ يًدزاضةات ايعًٝةا . ٜٚعتُةد بسْةاَر َادطةتري      

ايً ة١ ايعسبٝة١ َطةةازٜٔ   َطةاز ايً ةة١ ٚايٓشةٛ ، َٚطةةاز امي ب ٚايٓكةد ، ٚا تٝةةاز َطةاز ايسضةةاي١ أٚ       

 ايػسٚط ٚايكٛاب  اي  ٜٓـ عًٝٗا  يٌٝ ايدزاضات ايعًٝا .َطاز االَتشإ ايػاٌَ ٚفل 

 خمسجات التعله املكصْدٗ:أّاًل: 

 ة  ٜهٕٛ ايطايب قا زا ع٢ً انتطاب املعازف ٚاملعًَٛات املتعًك١ ب إٜٔٓث ٞ 

 املٗازات ايعًٝا 

حتًٌٝ ايٓؿٛف ايً ١ٜٛ ٚامي ب١ٝ ٚفل املٓاٖر املعاؾةس٠ نةٞ ٜثتعةد ايةٓـ ايٓكةدٟ ٚايثالغةٞ        .0

 ايٓكد االْطثاعٞ.  عٔ

 ايتذدٜد يف تػهٌٝ ايٓـ امي بٞ ٚبٓا٥٘ يٝٓطذِ َت ايرا٥ك١ ايكسا١ٝ٥ املعاؾس٠.  .5

َسادع١ املٛزٚخ امي بٞ ٚايً ٟٛ يتخًٝؿ٘ َٔ إغهايٝات تعةد  املؿةطًح ايٛاسةد ٚاش ٚادٝة١      .3

 امل ّٗٛ. 

 ١ًٝ.َسادع١ َتٕٛ املعادِ ايعسب١ٝ يًتٓثٝ٘ ع٢ً إغهايٝات يف اميي ايب املعسب١ ٚايد  .4

تٗرٜب ايدزع ايٓشٟٛ، ْٚكً٘ َةٔ ضتةٛ املجةاٍ إا ضتةٛ ايةٓـ، ٚحتسٜةسٙ َةٔ قٝةٛ  ايػةٛاٖد           .5

 املؿٓٛع١ اي  ال تٓتُٞ إا َتٕٛ ي ١ٜٛ أؾ١ًٝ. 

 املكازب١ بني فٕٓٛ امي ب ايعسبٞ، ٚاي ٕٓٛ ا بداع١ٝ امي س٣ حتكٝكا ملكٛي١ ) تكافس اي ٕٓٛ (. .6

ضتٛ ايتهاَةٌ ٚايتةدا ٌ بةني عًةِ اميؾةٛات ٚعًةِ       حتكٝل ايتهاٌَ بني عًّٛ ايً ١ ايعسب١ٝ،  .7

 ايعسٚض ٚعًِ ايثالغ١. ٚايتهاٌَ بني عًِ ايٓشٛ ٚعًِ ايثالغ١. 

 تحؾٌٝ َؿطًشات عًّٛ ايً ١ ايعسب١ٝ بٗدف َٛاد١ٗ ايت سٜب ايجكايف.  .8

 تعصٜص ْكد ايٓكد بٗدف تٛضٝت اآلفام ٚتعُٝل ايسؤ٣ ايٓكد١ٜ. .9

 رٟ َا شاٍ سثٝطا يف ايرانس٠.تدٜٚٔ ايرتاخ امي بٞ ايػع  احملهٞ اي .01

 ايثشح عٔ املخطٛاات ايً ١ٜٛ ٚامي ب١ٝ يتشكٝكٗا ْٚػسٖا. .00

االٖتُةةاّ بةةح ب ايط ةةٌ )تحيٝ ةةا ٚ زاضةة١( بٗةةةدف تٓػةة١٦ اميدٝةةاٍ ٚفةةل َكتكةةٝات ايجٛابةةةت           .05

 ايعكا٥د١ٜ ٚايٛا١ٝٓ ٚايك١َٝٛ. 
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 ت عٌٝ  ٚز ايٓـ املطسسٞ يف تػخٝـ املػهالت االدتُاع١ٝ ٚايككاٜا ايٛا١ٝٓ.  .03

ابتهةةةاز هيٝةةةات قةةةسا٠٤ ددٜةةةد٠ يًٓؿةةةٛف ايً ٜٛةةة١ ٚامي بٝةةة١ تٓطةةةذِ َةةةت ايتطةةةٛز اي هةةةسٟ     .04

 ٚاملت ريات االدتُاع١ٝ. 

 َٛانث١ ا ؾدازات ايً ١ٜٛ ٚامي ب١ٝ ٚتٛدٝٗٗا َٔ سٝح ايثٓا٤ اي جي ٚاملٛقٛعٞ.  .05

 ايثعد ايجكايف ايٛاجي ٚايكَٛٞ 

 زب  ايً ١ ايعسب١ٝ با ١ٜٛ ايك١َٝٛ.  .0

ت ايٓكدٜة١ يخ ةس ايةرٟ ٜطةع٢ إا تُٗةٝؼ قاَةات أ بٝة١ ٚآٝة١ ٚقَٛٝة١،          ايس  عًة٢ االفةرتا٤ا   .5

 ٚذيو َٔ  الٍ ت عٌٝ ايٓكد املكاّٚ.

املػازن١ يف ايٓدٚات ٚاملؤمتسات ايٛا١ٝٓ ٚايدٚي١ٝ بٗدف ايتٛاؾٌ َت املػٗد ايجكايف عسبٝةا   .3

 ٚ ٚيٝا.

بح ةاخ   ايتٛاؾٌ َت ايدٚزٜات احمله١ُ يالاةال  عًة٢ َطةتذدات ايثشةح ايعًُةٞ ٚزفةدٖا       .4

 ع١ًُٝ تطِٗ يف تطٜٛل املػٗد ايجكايف اي ًططٝجي.

 اذتسف ع٢ً املػازن١ يف تٓ ِٝ َعازض يًهتاب يف فًططني، ٚشٜاز٠ املعازض ايدٚي١ٝ. .5

االْتطةةةاب يًُؤضطةةةات ايجكافٝةةة١ ايٛآٝةةة١ ٚايعسبٝةةة١، ٚاملػةةةازن١ يف تػةةةهٝالتٗا ٚدتاْٗةةةا    .6

 ٚفعايٝاتٗا ٚأْػطتٗا. 

( ٚايكةةدع ٚغةةص٠ ٚايػةةتاتي يتشكٝةةل   48يف يف فًطةةطني )االتؿةةاٍ  هْٛةةات املػةةٗد ايجكةةا   .7

 ايٛسد٠ ايٛا١ٝٓ ايجكاف١ٝ. 

 ايتخطٝ   قا١َ قؿس يًجكاف١ يف املدٕ اي ًطط١ٝٓٝ اي  ال ٜتٛافس فٝٗا. .8

ايتعإٚ َت امايظ االضتػاز١ٜ ايجكاف١ٝ ايتابعة١ يةٛشاز٠ ايجكافة١ يتٓ ٝةر ارتطة١ االضةرتاتٝذ١ٝ        .9

 ايجكاف١ٝ.

 ١ٝ اي  تدعٛ إا ايٛسد٠ ٚاذتس١ٜ ٚاالضتكالٍ.تطٜٛل ايٓؿٛف امي ب .01

 ٚقت  ط١ قاب١ً يًتٓ ٝر  ْػا٤ املهتث١ ايٛا١ٝٓ. .00

 ايثعد ا عالَٞ ٚايتكجي 

 تٛيبٝا قٛاعد ايثٝاْات ٚاملهتثات ا يهرت١ْٝٚ يف تطٜٛس ايثشح ايعًُٞ. .0

 زؾد املؿطًح ايً ٟٛ ا عالَٞ ايرٟ ٜٗد  ايجٛابت ايعكا٥د١ٜ ٚايك١َٝٛ ٚايٛا١ٝٓ.  .5

 ايتٛاؾٌ ا يهرتْٚٞ َت  ٚز ايٓػس ٚايتٛشٜت ملتابع١ ا ؾدازات ادتدٜد٠. .3

 املػازن١ يف إعدا  ايااَر ايجكاف١ٝ ٚتكداٗا يف ٚضا٥ٌ ا عالّ املس١ٝ٥ ٚاملطُٛع١. .4

إثسا٤ َٛاقت ايػثه١ ايعٓهثٛت١ٝ باملٛا  ايً ١ٜٛ ٚامي ب١ٝ بٗةدف تعصٜةص َهاْة١ ايً ة١ ايعسبٝة١       .5

 بني ايً ات ايعامل١ٝ.
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 ٓ ١َٛ ايكِٝ ٚايثعد امي القٞ َ

تطةةٜٛل ايٓؿةةٛف ايً ٜٛةة١ ٚامي بٝةة١ املؤضطةة١ عًةة٢ ايتطةةاَح ٚاحملثةة١ ٚايعدايةة١ ْٚثةةر ايتطةةسف    .0

 ٚايتعؿب ٚايطا٥ ١ٝ ٚا ق١ًُٝٝ. 

تػةةذٝت ثكافةة١ اذتةةٛاز يف ايدزاضةةات ايٓكدٜةة١ ٚامي بٝةة١ س ايبةةا عًةة٢ َٛقةةٛع١ٝ اذتةةٛاز ايةة       .5

 تكُٔ سٛازا ْكدٜا بعٝدا عٔ ي ١ ايتذسٜح.

 تعصٜص ثكاف١ اذتٛاز اي  تعد َ ٗسا ثكافٝا ٚسكازٜا يف ارتطاب االدتُاعٞ ٚاي هسٟ. .3

 تعصٜص املجاق ١ ا ظتاب١ٝ يف ايً ١ ٚامي ب عسبٝا ٚ ٚيٝا. .4

َساقث١ ايٓؿٛف ايً ١ٜٛ ٚامي ب١ٝ املرتمجة١ إا ايً ة١ ايعسبٝة١ نةٞ ال تتطةسب َ ةاِٖٝ غسٜثة١         .5

حتُةٌ أبعةا ا ثكافٝة١     -يف اي ايةب –ي ة١ املؿةدز   عٔ َٓ ١َٛ ايكِٝ يف امتُت ايعسبةٞ، ميٕ  

َ اٜس٠ يًُٛزٚخ ايجكةايف ايعسبةٞ ، ٚتػةهٌ  طةسا عًة٢ ايتهةٜٛٔ ايٓةٟٛٚ يًخطةاب ايجكةايف          

 ايعسبٞ .

املكازب١ بني دٗٛ  ايٓكةا  ٚايثالغةٝني ايعةسب ايكةدا٢َ ٚدٗةٛ  ايٓكةا  اميٚزٚبةٝني اْطالقةا َةٔ           .6

 كدٟ إزخ إْطاْٞ َػرتى.َثدأ فهسٟ إْطاْٞ ٜس٣ إٔ ا بدا  امي بٞ ٚايٓ

7.   ٔ  ايتؿدٟ يًعٛمل١ ايً ١ٜٛ اْطالقا َٔ ايعالق١ ايعك١ٜٛ بني ايً ١ ايعسب١ٝ ٚاُ ١ٜٛ ايكَٛٝة١، َٚة

فشُٝٓةةا ٜكةةعا  ي ايؿةةسا  بةةني اميْةةا ٚاآل ةةس    ايعسبٝةة١ ايةةرٟ ٜعةةاْٞ َةةٔ َ ةةاٖس     ٚاقةةت ايً ةة١ 

هٔ ادتُةت بةني   إذ ال ا يا سطاع باميْا أَاّ حتدٜات اآل س فإ ايكعا ٜتطسب إا ايً ١

ٚ ةةرا فةةإ ايعاَةةٌ اذتاضةةِ يف حتدٜةةد االْتُةةا٤    يايتٓةةاشٍ عةةٔ ا ٜٛةة١ ايً ٜٛةة١ ٚاسةةرتاّ ايةةرات  

  .ايكَٛٞ ٖٛ ايً ١

 َٛاد١ٗ تٜٗٛد ي ١ املهإ يف فًططني.  .8

 :ثاىًٔا: سْم العنل

ُٜعةةد اياْةةاَر  ةةسظتني َةةؤًٖني يف زتةةاٍ ايً ةة١ ايعسبٝةة١ ٚه ابٗةةا يًعُةةٌ يف ايعدٜةةد َةةٔ      

 امتُع١ٝ اماالت 

 زتاٍ ا عالّ ايتكًٝدٟ ٚايسقُٞ. .0

 .بداع١ٝايهتاب١ ٚايتشسٜس يف زتاٍ ايهتابات ا  .5

َسانةص تعًةِٝ    \َةدازع   \نًٝةات   \اَعةات  د  زتاٍ ايتعًةِٝ امينةا اٞ )   اماٍ ايتعًُٝٞ .3

 ايً ١ (.

 ايعالقات ايعا١َ َجٌ  زتاٍ .4

 .زتاالت ا عالٕ ٚا ْتاز امي بٞ ٚاي جي 

 ٚ ا عالٕ. َؤضطات ايدعا١ٜ 

   .ايدٚا٥س املختؿ١ بايعالقات ايعا١َ 

 ا ٦ٝات املع١ٝٓ بايازت١ َٚسانص ايً ١.              .5
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 شزوط االلتحاق بالبزوامج:
إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساؾالو ع٢ً  زد١ ايثهايٛزٜٛع أٚ َا ٜعا  ةا بتكةدٜس دٝةد فُةا فةٛم يف       .0

 ادتاَعات امي س٣ املعرتف بٗا. ايً ١ ايعسب١ٝ ٚه ابٗا َٔ داَع١ ايكدع امل تٛس١ أٚ إسد٣

ًٜتصّ ايطًث١ املًتشكٕٛ بدزاض١ بعض املطاقات االضتدزان١ٝ اي  حتد ٖا دت١ٓ اياْاَر إذا  .5

 ناْٛا  اد١ إيٝٗا. 

 إٔ ٜٓذح ايطايب املسغح يًكثٍٛ يف املكاب١ً ايػخؿ١ٝ اي  جتسٜٗا دت١ٓ اياْاَر. .3

سٜةسٟ ايةرٟ تعةدٙ دتٓة١ اياْةاَر ٚغتكةت       إٔ ٜٓذح ايطايب املسغةح يًكثةٍٛ يف االَتشةإ ايتش    .4

 ايكثٍٛ ايٓٗا٥ٞ ملثدأ ايتٓافظ بني املتكدَني.

 إٔ ٜسفل ؾٛز٠ َٛثك١ َٚؿّدق١ َٔ ايػٗا ات اي  سؿٌ عًٝٗا. .5

ٚفةةل ذةةٛذز ٜعةةدٙ بسْةةاَر   إٔ ٜكةةدّ زضةةاي  تٛؾةة١ٝ عًةة٢ اميقةةٌ َةةٔ َػةةسفني أنةةا اٝني "     .6

 ايدزاضات ايعًٝا يف ادتاَع١".

ب إقاف١ إا َا ضثل بايػسٚط اي  ٜٓـ عًٝٗا ْ اّ ايدزاضات ايعًٝةا  َالس ١  ًٜتصّ ايطاي .7

 يدزاضات ايعًٝا/ داَع١ ايكدع امل تٛس١.ايف ن١ًٝ 

 

 متطلباث الحصىل على درجت الماجستٍز فً اللغت العزبٍت وآدابها:
( ٚتهٕٛ عال١َ ايٓذةاح يف أٟ  611ضاع١ َعتُد٠ بٓذاح َٔ َطت٣ٛ ) 36إنُاٍ َا ال ٜكٌ عٔ  .0

 % أٚ َا ٜعا  ا.75% أٚ َا ٜعا  ا، ٚإٔ ال ٜكٌ املعدٍ ايرتانُٞ عٔ 71َا ٠ 

ايٓذةةاح يف ايةةدفا  عةةٔ امياسٚسةة١ يف َطةةاز ايسضةةاي١، أٚ ايٓذةةاح يف االَتشةةإ ايػةةاٌَ يف َطةةاز       .5

 االَتشإ ايػاٌَ.

  زاض١ املطاقات االضتدزان١ٝ أٚ ا قاف١ٝ اي  تكسزٖا دت١ٓ ايدزاضات ايعًٝا. .3

٠ اي  ٜككٝٗا ايطايةب َطةذالو يًشؿةٍٛ عًة٢  زدة١ املادطةتري عةٔ مثاْٝة١ فؿةٍٛ          إٔ ال تصٜد املد .4

  زاض١ٝ ٚال حتطب َد٠ ايتحدٌٝ أٚ االْطشاب َٔ اذتد اميع٢ً يٌٓٝ ايدزد١.

ضةةاعات َعتُةةد٠ ٜٚهةةٕٛ اذتةةد     6ٜهةةٕٛ اذتةةد امي ْةة٢ يًٓؿةةاب ايدزاضةةٞ يطايةةب املادطةةتري        .5

 .ضاع١ َعتُد٠ يً ؿٌ ايدزاضٞ ايٛاسد 05اميقؿ٢ ي٘ 

 اضتٝ ا٤ ايػسٚط املٓؿٛف عًٝٗا يف تعًُٝات بسْاَر املادطتري يف داَع١ ايكدع امل تٛس١.  .6

 

 

 :ثالجًا: متطلبات ختصص اللػ٘ العسبٔ٘ ّآدابَا

  أسةةدُٖا يف زتةايٞ تسنٝةةص تةٛش  املطةةاقات املكةسز٠ يتخؿةةـ ايً ة١ ايعسبٝةة١ ٚه ابٗةا قةةُٔ     

  َطةةاز االَتشةةإ ايػةةاٌَ اضةة١ يف َطةةازٜٔٚجتةةسٟ ايدزايً ة١ ٚايٓشةةٛ، ٚايجةةاْٞ يف امي ب ٚايٓكةةد،  

 َٚطاز ايسضاي١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ  
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ٚفُٝةةا ٜةةحتٞ دةةداٍٚ باملطةةاقات املكةةسز٠ سطةةب املطةةازٜٔ، ٚٚفةةل زتةةايٞ ايرتنٝةةص ُٖٚةةا  ايً ةة١ ٚايٓشةةٛ  

 ٚامي ب ٚايٓكد.

 )مسار االمتحان الشامل ومسار الزسالت( مجال التزكٍز: اللغت والىحىأ. 

 المساقاث االجبارٌت:

   ُد٠  َث١ٓٝ يف ادتدٍٚ اآلتٞضاع١ َعت( 50ٜدزع ايطايب )

رقم 

 املقرر
 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 َسادعات بالغ١ٝ يف املا ٠ ٚاملٓٗر ٚايتطثٝل 6111

 - - 3 3 َٓاٖر ايثشح ايً ٟٛ ٚامي بٞ 6110

 - - 3 3 قكاٜا ضت١ٜٛ 6115

 - - 3 3 ثٝل ايً ٟٛ ٚايؿسيف ٚايٓشْٟٛؿٛف يًتط 6113

 - - 3 3 )ايًطاْٝات(فك٘ ايً ١ ٚ 6114

 - - 3 3 اميؾٛات ايعسب١ٝ ٚايكسا٤ات ايكسه١ْٝ 6115

6116 
ْؿٛف ختؿؿ١ٝ أ ب١ٝ ٚي ١ٜٛ بايً ١ 

 ا صتًٝص١ٜ
3 3 - - 

  - 21 21 اجملنْع

 

 

 

 

 الرقم

 مسار الرسالة مسار االمتحان الشامل

 ايطاعات املعتُد٠ املتطًب ايطاعات املعتُد٠ املتطًب

 50 َطاقات ادثاز١ٜ 50 َطاقات ادثاز١ٜ 0

 9 َطاقات ا تٝاز١ٜ 9 َطاقات ا تٝاز١ٜ 5

 6 ايسضاي١ 6 (5)( ، 0سًك١  ح ) 3

 36 امُٛ  36 امُٛ  
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 المساقاث االختٍارٌت:

 ملطاقات االت١ٝ  ا بني َٔ  ( ضاعات َعتُد9٠ٜدزع ايطايب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 نتاب َٔ ايهتب ايٓش١ٜٛ ٚايً ١ٜٛ ايكدا١ 6118

 - - 3 3 َٓاٖر حتكٝل ايٓؿٛف 6119

 - - 3 3 ْد٠ٚ يف أؾٍٛ ايٓشٛ ايعسبٞ ٚجتدٜدٙ 6101

 - - 3 3 ١ ٚاملعذِ ايعسبٞعًِ ايدالي 6100

 - - 3 3 َراٖب ضت١ٜٛ 6105

 - - 3 3 َٛقٛ   اف يف ايً ١ 6103

 - - 3 3 َٛقٛ   اف يف ايٓشٛ 6104

 - - 3 3 َٛقٛ   اف يف امي ب 6059

 مسار االمتحان الشامل:

 كما يلي:ساعة معتمدة  ( 6يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

عات السا

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 (0سًك١  ح ) 6148

 - - 3 3 (5سًك١  ح ) 6149

  - 6 6 اجملنْع

 مسار الزسالت:

 إعداد رسالة الماجستيروالنجاح في امتحان مناقشتها. 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر
الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 6 6 ايسضاي١ 6147

  - 6 6 اجملنْع
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 )مسار االمتحان الشامل ومسار الزسالت( مجال التزكٍز: االدب والىقذب. 

 االجبارٌت: المساقاث

   ضاع١ َعتُد٠  َث١ٓٝ يف ادتدٍٚ اآلتٞ( 50ٜدزع ايطايب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 لب السابقاملتط األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 َٓاٖر ايثشح ايً ٟٛ ٚامي بٞ 6110

 - - 3 3 قكاٜا َٔ امي ب ايعسبٞ ايكدِٜ 6151

 - - 3 3 قكاٜا َٔ امي ب ايعسبٞ اذتدٜح 6150

 - - 3 3 اجتاٖات ايٓكد امي بٞ ايكدِٜ 6155

 - - 3 3 اجتاٖات ايٓكد امي بٞ اذتدٜح 6153

 - - 3 3 حتًًٝ٘أضًٛب١ٝ ايٓـ ٚ 6154

6155 
أ ب١ٝ ْٚكد١ٜ بايً ١  ختؿؿ١ْٝؿٛف 

 ا صتًٝص١ٜ
3 3 - - 

  - 21 21 اجملنْع

 المساقاث االختٍارٌت:

 َٔ بني املطاقات االت١ٝ    ( ضاعات َعتُد9٠ٜدزع ايطايب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 َٓاٖر حتكٝل ايٓؿٛف 6119

 - - 3 3 َٛقٛ   اف يف ايٓشٛ 6104

6156 
ست٢ -0948امي ب اي ًططٝجي املعاؾس )

 (ايّٝٛ
3 3 - - 

 - - 3 3 املطسس١ٝ يف امي ب ايعسبٞ املعاؾس 6157

 - - 3 3 ايٓـ ايكسهْٞ َٚٓاٖر ت طريٙ 6158

 - - 3 3 َٛقٛ   اف يف امي ب 6159

 - - 3 3 ايعسب١ٝ ٚعًِ اميضًٛبايثالغ١  6161

 - - 3 3 امي ب املكازٕ 6160
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 مسار االمتحان الشامل:

 كما يلي:ساعة معتمدة  ( 6يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 (0سًك١  ح ) 6198

 - - 3 3 (5سًك١  ح ) 6199

  - 6 6 اجملنْع

 

 مسار الزسالت:

 إعداد رسالة الماجستيروالنجاح في امتحان مناقشتها. 

رقم 

 املقرر
 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 6 6 ايسضاي١ 6197

  - 6 6 اجملنْع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


