العمادة

في "العالقات الروسية الشرق أوسطية وأوجه التفاعل"

بين الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب  -كلية اإلنسانيات والعلوم االجتماعية
اإلنسانية
والجامعة اللبنانية – كلية اآلداب والعلوم
ّ

 -1البرنامج وأهدافه:

يعتمد برنامج الماستر في العالقات الروسية الشرق أوسطية وأوجه التفاعل منهجية تداخل

التخصصات وتكاملها ،فيقدم في منهاجه مقررات تجسد هذا التكامل والتداخل .وتهدف الجامعة
اللبنانية من خالله إلى وضع األطر العلمية لتعزيز دراسة العالقات التاريخية والثقافية والحضارية ما
بين روسيا ودول الشرق األوسط ،ومواطن التفاعل التاريخي والحضاري الثقافي بين هذه الدول في

تاريخها المشترك ،والبحث في الدور الروسي فيها ،ويؤطر مرحلة تاريخية تمتد من القرن الثامن عشر
إلى التاريخ المعاصر.
 -2المخرجات:
مع نهاية البرنامج ،ينتظر أن يصبح الطالب على وعي بالقضايا األساسية المتعلقة بموضوعات

البحث ،مع القدرة على إثبات مهاراتهم في تحليل األوضاع السياسية والتاريخية اللبنانية والشرق
أوسطية والروسية المعاصرة.

يحصل خريجو هذا البرنامج من الطلبة الروس واللبنانيين على شهادة الماستر البحثي في العالقات

الروسية الشرق أوسطية وأوجه التفاعل من الجامعة اللبنانية ،ومن الجامعة الروسية للصداقة
بين الشعوب.

التوجهات المهنية:
-3
ّ
يتيح البرنامج للخريجين إمكانية مواصلة البحث على مستوى الدكتوراه أو العمل في وظائف أكاديمية
وبحثية وفي المجاالت القيادية التي تتطلب التحليل النقدي والتخطيط االستراتيجي في القطاعين العام

والخاص؛ وفي السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية وفي اإلعالم ومجال دراسة السياسات والدراسات

التاريخية اللبنانية والشرق أوسطية والروسية المعاصرة.

 -4لجنة اإلشراف على الماستر المشترك:
تشرف على الماستر لجنة مؤلفة من أعضاء موزعين مناصفة من بين أساتذة الوحدة المعنية في
الجامعة اللبنانية والجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب يتم اختيارهم وفق األصول المعمول بها في

كل من الجامعتين .وتعقد برئاسة عميد اآلداب والعلوم اإلنسانية في الجامعة اللبنانية ،وبرئاسة عميد
كلية اإلنسانيات والعلوم اإلجتماعية في الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب .

وتتولى لجنة اإلشراف على الماستر المشترك المهام التالية:

 وضع الخطة الدراسية والمنهاج التعليمي للماستر المشترك. -تحديد شروط الترشح والقبول للطالب من كلتا الجامعتين الشريكتين.

سنويا ،وذلك وفًقا لإلمكانيات األكاديمية والمالية المتاحة ،على أن
 تحديد عدد الطالب المقبولينً
يتساوى عدد الطالب المقبولين بين الجامعتين الشريكتين.

 -وضع قائمة بعدد الطلبة المقبولين وأسمائهم لمتابعة الماستر المشترك قبل األول من شهر أيار

سنويا ،وذلك للموافقة عليها وفًقا لألنظمة المعتمدة في الجامعتين الشريكتين.
ً
استنادا إلى المعايير المعتمدة ورفع توصية إلى رئيس اللجنة في
 دراسة ملفات الطالب المرشحينً
كلتا الجامعتين.

 -متابعة كافة األعمال التنظيمية المرتبطة بالماستر المشترك.

 -ال تكتسب المهام الموكلة إلى لجنة اإلشراف صيغتها التنفيذية إال بعد الموافقة عليها من كلتا

الجامعتين وفق األصول المعمول بها.

 -5المؤهل لالنتساب الى هذا الماستر:

الطالب اللبنانيون والروس.

أوالً :بالّنسبة إلى الطالب اللبنانيين:
يحق الترشح لمتابعة ماستر العالقات الروسية الشرق أوسطية وأوجه التفاعل لحاملي اإلجازة من:
 -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باختصاصاتها كافة في الجامعة اللبنانية والجامعات األخرى.

-كليات الجامعة اللبنانية والجامعات األخرى من االختصاصات التالية :التربية والحقوق والعلوم

السياسية واإلدارية ،واإلعالم والتوثيق ،ومعهد العلوم االجتماعية.

يخضع جميع الطالب الراغبين في التسجيل والحائزين على اإلجازة في أحد اختصاصات الكليات
المذكورة أعاله( من كلية اآلداب في الجامعة اللبنانية ومن خارجها ) بمعدل  20/12إلى:
أ -مباراة دخول يتقدم فيها الطالب بمسابقتين:

 -مسابقة في الثقافة العامة في العالقات اللبنانية الروسية باللغة العربية( ،التثقيل  3من )5

 مسابقة في الثقافة العامة باللغة األجنبية (الفرنسية أو اإلنكليزية أو الروسية)( ،التثقيل  2من )5ب -دراسة ملف الطالب األكاديمي(األفضلية لمن يتكلم اللغة الروسية ويتقن لغة أجنبية على األقل).
ج -إجراء مقابلة شفهية للناجحين في المباراة والذين نالوا معدل  10من .20

استنادا
ناجحا من حاز عالمة إجمالية  10من 20
د -بعد االمتحان ودراسة الملف والمقابلة :يعتبر
ً
ً
إلى المعايير الثالثة المفصلة وفق اآلتي :االمتحان %40:من العالمة اإلجمالية ،دراسة الملف:

 %30من العالمة اإلجمالية ،المقابلة الشفهية %30:من العالمة اإلجمالية .ويتم اختيار المقبولين
وفق تسلسل عالماتهم وضمن حدود العدد المتفق عليه.
تبعا للقوانين المعمول بها في الجامعة الروسية للصداقة
ً
ثانيا :بالنسبة إلى الطالب الروس :يتم قبولهم ً
بين الشعوب.

اإلدارية:
 -6آليات التسجيل
ّ

أ -يتسجل الطالب المقبولون من الجامعتين الشريكتين في البرنامج ،وبحسب األنظمة المعتمدة لدى
الجامعتين ويخضعون لشروط يوافق عليها الطرفان ،على أن يدفع الطالب المقبولون رسوم التسجيل

في إحدى الجامعتين ويعفون من الرسوم في الجامعة األخرى .وتؤمن الجامعة المضيفة مكان اإلقامة
للطالب المقبولين أما نفقات السكن وتذاكر السفر والطعام والتممين الطبي فيتحملها الطالب.

ب  -يتوجب على الطالب اللبنانيين الحاملين إجازات في غير اختصاص التاريخ أن يتسجلوا في
مقررين مكملين إلزاميين من اإلجازة في التاريخ في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وذلك وفًقا لنظام
فتح المسارات المعمول به في الجامعة اللبنانية ،على النحو التالي:
مكمالن من اإلجازة
الطالب الحائز
مقرران ّ
إجازة من كليات ومعاهد الجامعة تطور علم التاريخ والمدارس
التاريخية المعاصرة

اللبنانية التالية:

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية كلية التربية-كلية

الحقوق

والعلوم

-كلية اإلعالم والتوثيق

أو في االختصاصات نفسها من

الجامعات األخرى.

الثالث

السياسية

واإلدارية

 -معهد العلوم االجتماعية

الفصل

مدخل إلى التاريخ االقتصادي

الرابع

و -يخضع الطالب الروس الحاملون إجازات من الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب في غير
اختصاصات األقسام التالية :قسم النظرية وتاريخ العالقات الدولية Department of Theory
 ،and History of International Relationsقسم التاريخ العام Department of General

 ،Historyقسم تاريخ روسيا Department of History of Russiaإلى موجب التسجيل في

المقررين المكملين السابقين من مقررات اإلجازة في التاريخ في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.
 -7لغة التدريس :تدرس المواد في لبنان باللغتين العربية والروسية.

 -8الحضور :يعد الحضور إلزاميا في كل مقررات الماستر المشترك .إذا تدنت نسبة حضور الطالب
في المقرر عن  % 80يحرم من التقدم إلى االمتحان النهائي فيه.
 -9التقييم:
يتم االعتراف بالمقررات واألرصدة المكتسبة في الجامعة الشريكة ،وفق نظام موحد لتقييم معلومات

الطالب وإجراء االختبارات لكل مقرر بما يتناسب مع األنظمة المعمول بها في الجامعة اللبنانية ،وفي
الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب.
 -10الدورة الثانية وأحكامها:

 -تجرى دورة اإلمتحانات الثانية لإلمتحانات الخطية النهائية للطالب الراسبين في بداية شهر تموز

من كل عام ،وتشمل امتحانات مقررات فصلي السنة المنهجية األولى من الماستر المشترك ،والمقررين

المكملين من مقررات اإلجازة ،باستثناء امتحاني اللغة العربية لغير الناطقين بها ،واللغة الروسية.

 تجرى دورة اإلمتحانات الثانية لإلمتحانات الخطية في مقرري اللغة العربية لغير الناطقين بها واللغةالروسية بعد صدور نتائج الدورة األولى بمسبوع واحد.

 -يحتفظ الطالب بعالمة التقييم المستمر للدورة الثانية ،وتتكون العالمة النهائية في هذه الحالة من

مجموع عالمة التقييم المستمر وعالمة اإلمتحان الخطي النهائي للدورة الثانية.

 إذا رسب الطالب في مقرر ما في إمتحانات الدورة الثانية يعيد المقرر دون االحتفاظ بمي منعالمة التقييم المستمر أو عالمة اإلمتحان الخطي النهائي.

 -11تنظم دورات تدريبية باللغتين العربية والروسية خالل العام الجامعي في الجامعة اللبنانية بهدف
دعم الطالب في اللغتين العربية والروسية.

 -12كتابة رسالة الماستر المشترك والمناقشة:

 -يكتب الطالب اللبنانيون الرسالة باللغتين الروسية والعربية.

صا بالعربية.
 يكتب الطالب الروس الرسالة باللغة الروسية ،ويضيفون إليها ملخ ً تتم مناقشة رسالة الماستر البحثي في جامعة الصداقة باللغة الروسية أو اللغة االنجليزية أو اللغةالعربية.

 -تضم لجنة مناقشة الرسائل أساتذة من الكليتين المعنيتين في الجامعتين الشريكتين.

