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 إعالن

 بدء قبول طلبات االنتساب إلى الماستر البحثي المشترك 

 العربي في األدب المقارن الفارسي /

قسم اللغة الفارسية وآدابها وجامعة  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيّة  -بين الجامعة اللبنانية 

 قسم اللغة العربية وآدابها  - كلية اللغات األجنبية - أصفهان اإليرانية

ُقبولُطلباتُاالنتسابُإلىُالماسترُت ُ  ُعنُبدء ُاإلنسانية ُاآلدابُوالعلوم ُكلية علنُعمادة

كليةُاآلدابُوالعلومُُ-بينُالجامعةُاللبنانيةُفيُاألدبُالمقارنُالفارسيُ/العربيُالبحثيُالمشتركُ

ُ ُأصفهانُاإليرانيةُ-اإلنسانيّة ُوجامعة ُوآدابها ُالفارسية ُاللغة ُاللغاتُاألجنبيةُ-قسم قسمُُ-كلية

ُ .2202-1202اللغةُالعربيةُوآدابهاُللعامُالجامعيُ

 الدكوانة. –المكان: عمادة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 البرنامج وأهدافه:-1

 الفارسي المقارن األدب في المشترك البحثي الماسترُبرنامجُخاللُمنُاللبنانيةُالجامعةُتهدف

سةُالعالقاتُاللغويةُواألدبيةُوالثقافيةُبينُإيرانُوالعالمُالعربيُإلىُوضعُاألطرُالعلميةُلتعزيزُدرا /العربي

انطالقًاُمنُدراسةُاألدبينُُ،التفاعلُاللغويُواألدبيُوالثقافيبعامةُولبنانُبخاصة،ُمنُخاللُدراسةُمواطنُ

 دراساتُمقارنة.ُ

 المخرجات: -2

ُعلىُوقادرينُوأدبيهما،ُغتينباللُعميقةُمعرفةُممتلكينُالطالبُيصبحُأنُينتظرُالبرنامج،ُنهايةُمع

ُ.اللغويةُواألدبيةُوالحضاريةُالصعدُمختلفُعلىُبينهماُالمقارنةُالدراساتُإجراء

ُيحصلُخريجوُهذاُالبرنامجُمنُالطلبةُاللبنانيينُواإليرانيينُعلى:ُ

 

 العمادة
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ُالبحثيُ- ُالماستر ُ /العربيُالفارسيُالمقارنُاألدبُفيُشهادة ُاللبنانية ُالجامعة ُالُ-من ُاللغة فارسيةُقسم

ُوآدابها.

ُالبحثيُ- ُالماستر ُ /العربيُالفارسيُالمقارنُاألدبُفيُشهادة ُإيران ُفي ُأصفهان ُجامعة ُاللغةُُ-من قسم

ُالعربيةُوآدابها.

 الفرص المهنية -3

ُالعملُفيُوظائفُأكاديميّةُ ُأو ُالبحثُعلىُمستوىُالدكتوراه ُمواصلة يتيحُالبرنامجُللخريجينُإمكانية

ُُواللغويةُوالحضاريةُالفارسيةُ/ُالعربية.ساتُاألدبيةُوبحثيةُوفيُمجالُالدرا

 تشرف على الماستر المشترك لجنة مشتركة لبنانية إيرانية: -4

أحمدُرباحُوعضويةُكلُمنُُالدكتوربرئاسةُعميدُكليةُاآلدابُوالعلومُاإلنسانيةُُعنُالجانبُاللبناني

ُحسنُسلمان.ُوالدكتورُمهىُجرجورُالدكتورة

 Mohammad javad)     برئاسةُعميدُكليةُاللغاتُاألجنبيةُد.ُمحمدُجوادُشكريانُُانيوعنُالجانبُاإلير

Shokrian)ُُُوعضويةُكلُمنُد.ُسميةُحسنعليانSomayeh Hassanalian)ُُ)–ُُد.ُحسينُميرزايىُنيا

Hose in Mirzaei nia))ُ

 تنظيم عملية التدريس: -5

ُسيةُفيُالجامعتينُالشريكتينُوفقُاآلتي:يوّزعُمنهاجُالماسترُالمشتركُعلىُأربعةُفصولُدرا

 تدرسُمقرراتُالفصلينُاألولُوالثانيُفيُالجامعةُاللبنانية.ُ -

 تدرسُمقرراتُالفصلُالثالثُُفيُجامعةُأصفهان. -

 تعدُّالرسالةُفيُالفصلُالرابعُوتناقشُفيُجامعةُأصفهان. -

 المؤهل لالنتساب الى هذا الماستر -6
ُ.واإليرانيونُاللبنانيونُالّطالب
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 اللبنانيين: الطالب إلى بالنّسبة أوالً:

ُفيُاإلجازةُلحاملي /العربي الفارسي المقارن األدب في المشترك البحثي الماستر إلى ُالترشحُيحقُُّ

ُُاألخرى.ُالجامعاتُمنُأوُاللبنانيةُالجامعةُمنُوآدابهاُالعربيةُاللغةوُوآدابهاُالفارسيةُاللغةُ

ُالدخولُمباراةُإلىُالتقدّمُفيُالراغبينُوآدابهاُالفارسيةُاللغةُقسمُطالبُفيُيشترطُ

ُفوق.ُوما20ُُ/12ُعامُمعدلُعلىُحاصلينُيكونواُأن

ُالدخولُمباراةُإلىُالتقدّمُفيُالراغبينُوآدابهاُالعربيةُاللغةُقسمُطالبُفيُيشترطُ

ُالفارسيةُاللغةُفيُقبولُامتحانُإلىُيخضعواُوأنُفوق،ُوما20ُ/12ُعامُمعدلُعلىُحاصلينُيكونواُُأن

ُأدنى.ُكحد12/20ُُمعدلُوينالواُاللبنانية،ُالجامعةُفيُوآدابهاُالفارسيةُاللغةُقسمُينّظمه

ُالبحثيُالماسترُفيُالتسجيلُفيُوالراغبينُأعالهُالشروطُفيهمُتتوفرُالذينُالّطالبُجميعُيخضعُ

ُُإلى:ُ/العربيُالفارسيُالمقارنُاألدبُفيُالمشترك

ُمسابقتين:يتقدّمُفيهاُالطالبُبُمباراةُدخول .أ

 (.5من3ُُمسابقةُفيُالثقافةُالعاّمةُفيُالثقافتينُاللبنانيّةُواإليرانيةُباللغةُالعربية،ُ)التثقيلُ -

ُ)الت - ُالفارسية(، ُأو ُاإلنكليزية ُأو ُ)الفرنسية ُاألجنبية ُباللغة ُالعاّمة ُالثقافة ُفي ُمسابقة 2ُُثقيل

ُ(.5منُ

ُ.)األفضليةُلمنُيتكلّمُاللغةُالفارسيةُويتقنُلغةُأجنبيةُعلىُاألقّل(دراسةُملفُالطالبُاألكاديميُّ .ب

ُ.20من10ُُإجراءُمقابلةُشفهيّةُللناجحينُفيُالمباراةُوالذينُنالواُمعدلُ .ج

استنادًاُإلى20ُُمن10ُُوالمقابلة:ُيعتبرُناجًحاُمنُحازُعالمةُإجماليةُُدراسةُالملفبعدُاالمتحانُو .د

منُُ%30منُالعالمةُاإلجمالية،ُدراسةُالملف:ُُ%40المعاييرُالثالثةُالمفّصلةُوفقُاآلتي:ُاالمتحان:

ُالمقابلةُالشفهية: ُاختيارُالمقبولينُوفقُتسلسلُُ%30العالمةُاإلجمالية، ُويتّم منُالعالمةُاإلجمالية.

ُعالماتهمُوضمنُحدودُالعددُالمتّفقُعليه.

: يتم قبولهم تبعًا للقوانين المعمول بها في جامعة أصفهان اإليرانيينإلى الطالب ثانيًا: بالنسبة 

 اإليرانية. 
ُفيُقسم ُالترشحُلحامليُاإلجازة ُيحّق ُالعربيةُوذلكُأنه ُفيُجميعُالجامعاتُاإليرانيةُُاللغة وآدابها

ُقُذكره:ُيخضعُجميعُالّطالبُالراغبينُفيُالتّسجيلُوالحائزينُاإلجازةُفيُاالختصاصُالسابو
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ُ

ُ)امتحانُ .أ ُاإليرانية ُالوزارة ُقبل ُمن ُالماجستير ُقبول ُامتحان ُفي ُالقبول ُدرجة ُعلی الحصول

ُك نكورُكارشناسيُارشد(.ُ

ُاللغةإ .ب ُالمجيدين ُالمؤهلين ُالطالب ُالختيار ُاالمتحان ُفي ُللناجحين ُشفهيّة ُمقابلة العربيةُُجراء

ُوالعارفينُاألدبُالفارسي.ُ

 آليات التسجيل اإلداريّة: -7
ُالمرعيةُُ ُالقوانين ُبحسب ُالشريكتين ُالجامعتين ُفي ُإلزاميًّا ُواإليرانيون ُاللبنانيون ُالطالب يسجل

ُاإلجراءُفيُكلُمنُالجامعتينُويقدّمونُاإليصاالتُفيُالجامعةُالشريكةُفيعفونُمنُرسومُالتسجيلُفيها.ُ

 لغة التدريس:  - 8
ُباللغة ُلبنان ُفي ُتدّرسُُتدّرسُالمواد ُوكذلكُفيُإيران ُالمقرر، ُبحسبُطبيعة ُالعربية ُأو الفارسية

ُباللغةُالفارسيةُأوُالعربيةُبحسبُطبيعةُالمقرر.

 الحضور:  -9
ُتدنّتُنسبةُحضورُالطالبُفيُالمقّررُ يعدُّ ُإذا الحضورُإلزاميًّاُفيُكّلُمقرراتُالماسترُالمشترك.

ُيه.يحرمُمنُالتقدمُإلىُاالمتحانُالنهائيُفُ%80ُُعنُ

 التقييم:  -10
يتّمُاالعترافُبالمقّرراتُواألرصدةُالمكتسبةُفيُالجامعةُالشريكة،ُوفقُنظامُموّحدُلتقييمُمعلوماتُ

الطالبُوإجراءُاالختباراتُلكّلُمقررُبماُيتناسبُمعُاألنظمةُالمعمولُبهاُفيُالجامعةُاللبنانية،ُوفيُجامعةُ

ُأصفهان.

 :الدورة الثانية وأحكامها في لبنان -11
بدايةُشهرُتموزُمنُدورةُاالمتحاناتُالثانيةُلالمتحاناتُالخطيّةُالنهائيةُللطالبُالراسبينُفيُُت جرى -

 .فصلَْيُالسنةُالمنهجيةُاألولىُمنُالماسترُالمشترككلُعام،ُوتشملُامتحاناتُمقرراتُ

- ُ ُفي ُالنهائية ُالعالمة ُوتتكّون ُالثانية، ُللدورة ُالمستمر ُالتقييم ُبعالمة ُالطالب ُمنُيحتفظ ُالحالة هذه

ُمجموعُعالمةُالتقييمُالمستمرُوعالمةُاالمتحانُالخّطّيُالنّهائّيُللدورةُالثانية.

إذاُرسبُالطالبُفيُمقّررُماُفيُامتحاناتُالدورةُالثانيةُيعيدُالمقّررُدونُاالحتفاظُبأيُمنُعالمةُ -

 التقييمُالمستمرُأوُعالمةُاالمتحانُالخّطّيُالنّهائّي.
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 واضطرار تقديم االمتحان مرة ثانية في إيران: في حال الرسوبُُ-12

إذاُرسبُالطالبُفيُمقررُماُفيُاالمتحاناتُالنهائيةُفيُجامعةُأصفهانُعليهُإعادةُاالمتحانُفيُُ

كتابة رسالة الماستر  -13ُ. نهايةُالفصلُالتاليُمنُدونُالحاجةُألنُيحضرُمحاضراتُالمقرر

 :المشترك والمناقشة

ُالطالبُواألستاذُُيكتبُالطالبُاللبنانيون - ُبحسبُاختيار ُالعربية ُباللغة ُأو ُالفارسية ُباللغة الرسالة

ُالمشرف،ُويضيفونُإليهاُملّخًصاُبالعربيةُإذاُتمُاختيارُاللغةُالفارسيةُوكذلكُبالعكس.ُ

ُالعربيةُبحسبُاختيارُالطالبُواألستاذُ - ُأوُباللغة ُالفارسية ُباللغة يكتبُالطالبُاإليرانيونُالرسالة

ُيضيفونُإليهاُملّخًصاُبالعربيةُإذاُتمُاختيارُاللغةُالفارسيةُوكذلكُبالعكس.ُالمشرف،ُو

ُُ رسالةُالماسترُالبحثيُفيُجامعةُأصفهانُباللغةُالفارسيةُأوُاللغةُالعربية.ُمناقشةتتّمُ -

ُالجامعتينُالشريكتين.ُمنُالكليتينُالمعنيتينُفيُتضمُلجنةُمناقشةُالرسائلُأساتذة -

ُتواريخ مهّمة: - 14
ُضمنًا.2021ُتموز22ُُُُالخميسإلى2021ُُحزيران28ُُت قدَّمُالطلباتُفيُالمدّةُالممتدةُمنُاإلثنينُُ-

ُُ،ُالساعةُالثامنةُوالنصفُصباًحا.2021ُتموز26ُُالواقعُفيهُُاالثنينت جرىُامتحاناتُالدخولُنهارُُ-

ُ ُالعربية ُاللغة ُالمستوىُلطالبُقسم ُي جرىُامتحانُتحديد ُ ُنفسه، الراغبينُفيُالتسجيلُُوفيُاليوم

ُ.ُحصًرا

ُ.2021ُتموز30ُالجمعةُت علنُالنتائجُنهارُُ-

ُُ.الساعةُالتاسعةُصباًحاُ،2021آب3ُُُت جرىُالمقابلةُالشفهيةُنهارُالثالثاءُ-

 األوراق المطلوبة للتسجيل في مباراة الدخول:  -15
 ماُيعادلها.ُاوُُنسخةُعنُشهادةُالبكالورياُالقسمُالثانيُمصدقةُمنُوزارةُالتربية -

ُ.اإلجازةُعنُنسخةُمصدقة -

ُ.اإلجازةإفادةُعالماتُُعنُمصدقةنسخةُ -

ُإخراجُقيدُفرديُأوُصورةُمصدقةُعنه،ُأوُصورةُعنُالهوية. -

صندوقُتعاضد...(ُاذاُكانُالطالبُُ–ُتعاونيةُ–ُإفادةُمنُالمؤسسةُالضامنةُ)ضمانُاجتماعي -

ُمضمونًا.

ُ.2لىُأوالدُالعسكريين:ُنموذجُرقمُبالنسبةُإ -
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ُ

ُ.(2صورةُشمسيةُمصدقةُجديدةُ)عددُ -

ُ.(1ل.ل.ُعددُ)1000ُطابعُماليُبقيمةُ -

صورةُعنُاإلقامةُللطالبُغيرُاللبنانيُ+ُصورةُمصدقةُعنُالثانويةُالعامةُمعادلةُمنُوزارةُ -

 التربيةُوالتعليمُالعاليُاللبنانية.

 28/06/2021الدكوانة، في  

 عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 يفبالتكل 

  
 أحمد محمد رباح 


