العمادة

إعالن
بدء قبول طلبات االنتساب إلى الماستر البحثي المشترك
في األدب المقارن الفارسي  /العربي

بين الجامعة اللبنانية  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيّة  -قسم اللغة الفارسية وآدابها وجامعة
أصفهان اإليرانية  -كلية اللغات األجنبية  -قسم اللغة العربية وآدابها

تُعلن ُعمادة ُكلية ُاآلداب ُوالعلوم ُاإلنسانية ُعن ُبدء ُقبول ُطلبات ُاالنتساب ُإلى ُالماسترُ
البحثيُالمشتركُفيُاألدبُالمقارنُالفارسيُ/العربيُبينُالجامعةُاللبنانيةُُ-كليةُاآلدابُوالعلومُ
اإلنسانيّة ُُ -قسم ُاللغة ُالفارسية ُوآدابها ُوجامعة ُأصفهان ُاإليرانيةُ -كلية ُاللغات ُاألجنبيةُ -قسمُ
اللغةُالعربيةُوآدابهاُللعامُالجامعيُُ .2022-2021
المكان :عمادة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – الدكوانة.
-1البرنامج وأهدافه:
تهدف ُالجامعة ُاللبنانية ُمن ُخالل ُبرنامج ُالماستر البحثي المشترك في األدب المقارن الفارسي
/العربي إلىُوضعُاألطرُالعلميةُلتعزيزُدراسةُالعالقاتُاللغويةُواألدبيةُوالثقافيةُبينُإيرانُوالعالمُالعربيُ
بعامةُولبنانُبخاصةُ،منُخاللُدراسةُمواطنُالتفاعلُاللغويُواألدبيُوالثقافيُ ،انطالقًاُمنُدراسةُاألدبينُ
دراساتُمقارنةُ.

 -2المخرجات:
مع ُنهاية ُالبرنامجُ ،ينتظر ُأن ُيصبح ُالطالب ُممتلكين ُمعرفة ُعميقة ُباللغتين ُوأدبيهماُ ،وقادرين ُعلىُ
إجراءُالدراساتُالمقارنةُبينهماُعلىُمختلفُالصعدُاللغويةُواألدبيةُوالحضاريةُ .
ُيحصلُخريجوُهذاُالبرنامجُمنُالطلبةُاللبنانيينُواإليرانيينُعلىُ :
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 ُشهادة ُالماستر ُالبحثي ُفي ُاألدب ُالمقارن ُالفارسي ُ/العربي من ُالجامعة ُاللبنانية ُُ -قسم ُاللغة ُالفارسيةُوآدابهاُ .
 ُشهادة ُالماستر ُالبحثي ُفي ُاألدب ُالمقارن ُالفارسي ُ/العربي من ُجامعة ُأصفهان ُفي ُإيران ُُ -قسم ُاللغةُالعربيةُوآدابهاُ .

 -3الفرص المهنية
يتيح ُالبرنامج ُللخريجين ُإمكانية ُمواصلة ُالبحث ُعلى ُمستوى ُالدكتوراه ُأو ُالعمل ُفي ُوظائف ُأكاديميّةُ
وبحثيةُوفيُمجالُالدراساتُاألدبيةُواللغويةُوالحضاريةُالفارسيةُُ/العربيةُ ُ.

 -4تشرف على الماستر المشترك لجنة مشتركة لبنانية إيرانية:
عنُالجانبُاللبنانيُبرئاسةُعميدُكليةُاآلدابُوالعلومُاإلنسانيةُالدكتورُأحمدُرباحُوعضويةُكلُمنُ
الدكتورةُمهىُجرجورُوالدكتورُحسنُسلمانُ .
وعنُالجانبُاإليرانيُبرئاسةُعميدُكليةُاللغاتُاألجنبيةُدُ.محمدُجوادُشكريانُ (Mohammad javad
)ُُ Shokrianوعضويةُكلُمنُدُ.سميةُحسنعليانُ)ُ–ُ)ُ Somayeh Hassanalianدُ.حسينُميرزايىُنياُ
)ُ )Hose in Mirzaei nia

 -5تنظيم عملية التدريس:
ّ
يوزعُمنهاجُالماسترُالمشتركُعلىُأربعةُفصولُدراسيةُفيُالجامعتينُالشريكتينُوفقُاآلتيُ :
 تدرسُمقرراتُالفصلينُاألولُوالثانيُفيُالجامعةُاللبنانيةُ. تدرسُمقرراتُالفصلُالثالثُُفيُجامعةُأصفهان. -تعدُّالرسالةُفيُالفصلُالرابعُوتناقشُفيُجامعةُأصفهان.

 -6المؤهل لالنتساب الى هذا الماستر

ّ
الطالبُاللبنانيونُواإليرانيونُ .
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أوالً :بالنّسبة إلى الطالب اللبنانيين:
يحقُالترشحُ إلى الماستر البحثي المشترك في األدب المقارن الفارسي /العربي لحامليُاإلجازةُفيُ
ُ ُّ
ُاللغةُالفارسيةُوآدابهاُواللغةُالعربيةُوآدابهاُمنُالجامعةُاللبنانيةُأوُمنُالجامعاتُاألخرىُ ُ.
ُيشترط ُفي ُطالب ُقسم ُاللغة ُالفارسية ُوآدابها ُالراغبين ُفي ُالتقدّم ُإلى ُمباراة ُالدخولُ
أنُيكونواُحاصلينُعلىُمعدلُعامُُ20ُ/12وماُفوقُ .
ُيشترط ُفي ُطالب ُقسم ُاللغة ُالعربية ُوآدابها ُالراغبين ُفي ُالتقدّم ُإلى ُمباراة ُالدخولُ
أنُُيكونواُحاصلين ُعلى ُمعدل ُعام ُ20ُ /12وما ُفوقُ ،وأن ُيخضعوا ُإلى ُامتحان ُقبول ُفي ُاللغة ُالفارسيةُ
ّ
ينظمهُقسمُاللغةُالفارسيةُوآدابهاُفيُالجامعةُاللبنانيةُ،وينالواُمعدلُُ20/12كحدُأدنىُ .
ُيخضع ُجميع ُ ّ
الطالب ُالذين ُتتوفر ُفيهم ُالشروط ُأعاله ُوالراغبين ُفي ُالتسجيل ُفيُالماستر ُالبحثيُ
المشتركُفيُاألدبُالمقارنُالفارسيُ/العربيُإلىُ ُ:

أ .مباراةُدخولُيتقدّمُفيهاُالطالبُبمسابقتينُ :
 مسابقةُفيُالثقافةُالعا ّمةُفيُالثقافتينُاللبنانيّةُواإليرانيةُباللغةُالعربية(ُ،التثقيلُُ3منُ.)5 مسابقة ُفي ُالثقافة ُالعا ّمة ُباللغة ُاألجنبية ُ(الفرنسية ُأو ُاإلنكليزية ُأو ُالفارسية)(ُ ،التثقيل ُُ ُ2منُُ .)5
ي(األفضليةُلمنُيتكلّمُاللغةُالفارسيةُويتقنُلغةُأجنبيةُعلىُاألق ّل)ُ .
ب .دراسةُملفُالطالبُاألكاديم ُّ
ج .إجراءُمقابلةُشفهيّةُللناجحينُفيُالمباراةُوالذينُنالواُمعدلُُ10منُُ .20
د .بعدُاالمتحانُودراسةُالملف ُوالمقابلةُ:يعتبرُناج ًحاُمنُحازُعالمةُإجماليةُُ 10منُُ 20استنادًاُإلىُ
صلةُوفقُاآلتيُ:االمتحانُ%40:منُالعالمةُاإلجماليةُ،دراسةُالملفُ%30ُ:منُ
المعاييرُالثالثةُالمف ّ
العالمةُاإلجماليةُ،المقابلةُالشفهيةُ %30:منُالعالمةُاإلجماليةُ.ويت ّم ُاختيارُالمقبولينُوفقُتسلسلُ
عالماتهمُوضمنُحدودُالعددُالمتّفقُعليهُ .

ثانيًا :بالنسبة إلى الطالب اإليرانيين :يتم قبولهم تبعًا للقوانين المعمول بها في جامعة أصفهان
اإليرانية.

ّ
ُيحق ُالترشح ُلحاملي ُاإلجازة ُفي ُقسم ُاللغةُالعربية ُوآدابهاُفيُجميعُالجامعاتُاإليرانيةُ
وذلك ُأنه

ّ
يخضعُجميعُالطالبُالراغبينُفيُالتّسجيلُوالحائزينُاإلجازةُفيُاالختصاصُالسابقُذكرهُ ُ:
و
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ُ
أ .الحصول ُعلی ُدرجة ُالقبول ُفي ُامتحان ُقبول ُالماجستير ُمن ُقبل ُالوزارة ُاإليرانية ُ(امتحانُ
كنكورُكارشناسيُارشد)ُ ُ.
ب .إجراء ُمقابلة ُشفهيّة ُللناجحين ُفي ُاالمتحان ُالختيار ُالطالب ُالمؤهلين ُالمجيدين ُاللغة ُالعربيةُ
والعارفينُاألدبُالفارسيُ ُ.

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

 - 8لغة التدريس:
ُتدرسُ
تدرس ُالمواد ُفي ُلبنان ُباللغة ُالفارسية ُأو ُالعربية ُبحسب ُطبيعة ُالمقررُ ،وكذلك ُفي ُإيران ّ
ّ
باللغةُالفارسيةُأوُالعربيةُبحسبُطبيعةُالمقررُ .

 -9الحضور:

يع ُدّ الحضورُإلزاميًّاُفيُك ّل ُمقرراتُالماسترُالمشتركُ.إذاُتدنّ
تُنسبةُحضورُالطالبُفيُالمقررُ
ّ

عنُُ%ُُ80يحرمُمنُالتقدمُإلىُاالمتحانُالنهائيُفيهُ .

 -10التقييم:
ُاالعترافُبالمقرراتُواألرصدةُالمكتسبةُفيُالجامعةُالشريكةُ،وفقُنظامُمو ّحدُلتقييمُمعلوماتُ
يت ّم
ّ
الطالبُوإجراءُاالختباراتُلك ّلُمقررُبماُيتناسبُمعُاألنظمةُالمعمولُبهاُفيُالجامعةُاللبنانيةُ،وفيُجامعةُ
أصفهانُ .

 -11الدورة الثانية وأحكامها في لبنان:
 تجرىُدورةُاالمتحاناتُالثانيةُلالمتحاناتُالخطيّةُالنهائيةُللطالبُالراسبينُفيُبدايةُشهرُتموزُمنُكلُعامُ،وتشملُامتحاناتُمقرراتُفصلَ ْيُالسنةُالمنهجيةُاألولىُمنُالماسترُالمشترك.
ُوتتكون ُالعالمة ُالنهائية ُفي ُهذه ُالحالة ُمنُ
 يحتفظ ُالطالب ُبعالمة ُالتقييم ُالمستمر ُللدورة ُالثانية،ّ
ّ
يُللدورةُالثانيةُ .
يُالنّهائ ّ
مجموعُعالمةُالتقييمُالمستمرُوعالمةُاالمتحانُالخط ّ
رُماُفيُامتحاناتُالدورةُالثانيةُيعيدُالمقررُدونُاالحتفاظُبأيُمنُعالمةُ
إذاُرسبُالطالبُفيُمقر
ّ
ّ
ّ
ي.
يُالنّهائ ّ
التقييمُالمستمرُأوُعالمةُاالمتحانُالخط ّ
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ُُ-12في حال الرسوب واضطرار تقديم االمتحان مرة ثانية في إيران:
ُإذاُرسبُالطالبُفيُمقررُماُفيُاالمتحاناتُالنهائيةُفيُجامعةُأصفهانُعليهُإعادةُاالمتحانُفيُ

نهايةُالفصلُالتاليُمنُدونُالحاجةُألنُيحضرُمحاضراتُالمقرر -13ُ .كتابة رسالة الماستر
المشترك والمناقشة:
 يكتب ُالطالب ُاللبنانيون ُالرسالة ُباللغة ُالفارسية ُأو ُباللغة ُالعربية ُبحسب ُاختيار ُالطالب ُواألستاذُصاُبالعربيةُإذاُتمُاختيارُاللغةُالفارسيةُوكذلكُبالعكسُ ُ.
المشرفُ،ويضيفونُإليهاُمل ّخ ً
 يكتبُالطالبُاإليرانيونُالرسالةُباللغةُالفارسيةُأوُباللغةُالعربية ُبحسبُاختيارُالطالبُواألستاذُصاُبالعربيةُإذاُتمُاختيارُاللغةُالفارسيةُوكذلكُبالعكسُ ُ.
المشرفُ،ويضيفونُإليهاُمل ّخ ً
 تت ّمُمناقشةُرسالةُالماسترُالبحثيُفيُجامعةُأصفهانُباللغةُالفارسيةُأوُاللغةُالعربيةُ ُ . -تضمُلجنةُمناقشةُالرسائلُأساتذةُمنُالكليتينُالمعنيتينُفيُالجامعتينُالشريكتينُ .

 - 14تواريخ مهمّةُ :

ُتقدَّمُالطلباتُفيُالمدّةُالممتدةُمنُاإلثنينُُ28حزيرانُُ2021إلىُالخميسُُ22تموزُُُ2021ضمنًاُ . ُتجرىُامتحاناتُالدخولُنهارُاالثنين ُالواقعُفيهُُ 26تموزُُ،ُ 2021الساعةُالثامنةُوالنصفُصبا ًحاُُ.وفي ُاليومُنفسهُُ ،يجرى ُامتحان ُتحديد ُالمستوى ُلطالب ُقسم ُاللغة ُالعربية ُ ُالراغبينُفيُالتسجيلُ
حصراُ ُ.
ً
ُتعلنُالنتائجُنهارُالجمعةُُ30تموزُُ .2021ُ-تجرىُالمقابلةُالشفهيةُنهارُالثالثاءُُ3آبُُ،2021الساعةُالتاسعةُصبا ًحاُ ُ.

 -15األوراق المطلوبة للتسجيل في مباراة الدخول:
-

نسخةُعنُشهادةُالبكالورياُالقسمُالثانيُمصدقةُمنُوزارةُالتربيةُُاوُماُيعادلها.
نسخةُمصدقةُعنُاإلجازةُ .
نسخةُمصدقةُعنُإفادةُعالماتُاإلجازةُ .
إخراجُقيدُفرديُأوُصورةُمصدقةُعنهُ،أوُصورةُعنُالهويةُ .
إفادةُمنُالمؤسسةُالضامنةُ(ضمانُاجتماعيُ–ُتعاونيةُ–ُصندوقُتعاضدُ)...اذاُكانُالطالبُ
مضمونًاُ .
بالنسبةُإلىُأوالدُالعسكريينُ:نموذجُرقمُُ .2
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ُ
 صورةُشمسيةُمصدقةُجديدةُ(عددُُ .)2 طابعُماليُبقيمةُُ1000ل.لُ.عددُ(ُ .)1 صورةُعنُاإلقامةُللطالبُغيرُاللبنانيُُ+صورةُمصدقةُعنُالثانويةُالعامةُمعادلةُمنُوزارةُالتربيةُوالتعليمُالعاليُاللبنانية.
الدكوانة ،في 2021/06/28
عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بالتكليف

أحمد محمد رباح
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