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حول تسجيل طالب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في مرحلة الماستر
(باستثناء طالب قسم علم النفس) حسب النظام التعليمي الجديد ()L.M.D.
للعام الجامعي 2022-2021

يشترط لتسجيل الطالب للعام الجامعي  ،2022-2021في مرحلة الماستر (باستثناء طالب قسم علم النفس)
في كلية اآلداب والعلوم االنسانية ما يلي:
أ -طالب خريجي كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية (في االختصاص نفسه) (باستثناء طالب قسم علم النفس):
 يُشتتترط لتستتجيل طتتالب النظااام الجديااد ) (L.M.D.أو طتتالب النظااام اليااديم ( 4ساانوا ) لتحضتتيرشهادة الماستر البحثي حيازة شهادة اإلجازة في االختصاص نفسه بمعدل .20/12
 يُشتتترط لتستتجيل طتتالب النظااام الجديااد ) (L.M.D.أو طتتالب النظااام اليااديم ( 4ساانوا ) لتحضتتيرشهادة الماستر المهني حيازة شهادة اإلجازة في االختصاص نفسه بمعدل .20/11
يحق للطالب الذي أنهت الادبلوم بمعتدل  20/14متابعتة دااستته فتي الماساتر المهناي فاي االختصااص نفساه
صلها في الدبلوم ويُعتمد في ذلك النظام الخاص للمعادالت في الكلية.
ويمكن له طلب معادلة المقراات التي ح ّ
ب -طالب خريجي الكليا األخرى في الجامعة اللبنانية أو خريجي الجامعا
نفسه) (باستثناء طالب قسم علم النفس):

األخرى (في االختصاص

 -1يحق للكلية أن تقبل لتحضير شهادة الماستر البحثي أو المهني في جميع اختصاصاتها.
* خريجي الكليا األخرى في الجامعة اللبنانية شرط:
 حيازتهم شهادة اإلجازة الجامعيتة وفتق نظتام التتدايس الجديتد متن الجامعاة اللبنانياة أو حيتازة شتهادةاإلجتازة التعليميتة وفتق النظتام القتديم ( 4ستنوات) بمعتدّل تراكمتي  CGPAال يقتل عتن  20/12فتي
االختصاص المناسب أو االختصاص المتكامل لشهادة الماستر المستهدفة.

 دااسة الملف الذي يحتوي عل السيرة الذاتية والخبرة المهنية من قبل لجنة مشكلة متن اسستاء اقستاماالختصاص ومنسق لجنة المعادالت المختصة.
 نجاحهم في مباااة دخول تُجرى في عمادة الكلية.* خريجي الجامعا األخرى شرط:
 حيازتهم شهادة اإلجازة من جامعة معترف بها ،ومعادلة هذه الشهادة وفقا لألصول. الحصتتول عل ت مع تدّل مثقتتل ال يقتتل عتتن  20/12فتتي اجتتازة االختصتتاص المناستتب لشتتهادة الماستتترالمستهدفة.
 دااسة الملف الذي يحتوي عل السيرة الذاتية والخبرة المهنية من قبل لجنة مشكلة متن اسستاء اقستاماالختصاص ومنسق لجنة المعادالت المختصة.
 نجاحهم في مباااة دخول تُجرى في عمادة الكلية.ج -طالب خريجي كلية اآلداب أو طالب خريجي الكليا األخرى في الجامعة اللبنانية وخريجي الجامعا
األخرى (في االختصاص المتكامل وفق قرار فتح المسارا ) (باستثناء طالب قسم علم النفس):
 يُشترط لتسجيل طالب النظام الجديد ) (L.M.D.أو طالب النظام الياديم ( 4سانوا ) خريجتي كلياةاآلداب والعلاااوم اإلنساااانية مااا الجامعاااة اللبنانياااة لتحضتتتير شتتتهادة الماستتتتر البحثاااي حستتتب جتتتدول
االختصاصات وفق قراا فتح المسااات ،حيازة شهادة اإلجازة بمعدل  20/12وما خارههاا بمعادل
.20/12
 يُشترط لتسجيل طالب النظام الجديد ) (L.M.D.أو طالب النظام الياديم ( 4سانوا ) خريجتي كلياةاآلداب والعلااوم اإلنسااانية مااا الجامعااة اللبنانياااة لتحضتتير شتتتهادة الماستتتر المهناااي حستتب جتتتدول
االختصاصات وفق قراا فتح المسااات ،حيازة شهادة اإلجازة بمعدل  20/11وما خارههاا بمعادل
.20/12
 دااسة الملف الذي يحتوي عل السيرة الذاتية والخبرة المهنية من قبل لجنة مش ّكلة متن اسستاء أقستاماالختصاص ومنسق لجنة المعادالت المختصة.
 نجاحهم في مباااة دخول تُجرى في عمادة الكلية. ت ُجتترى مبتتاااة التتدخول ،للطتتالب التترا بين تحضتتير شتتهادة الماستتتر ،فتتي عمتتادة كليتتة اآلداب والعلتتوم
االنسانية وت ُنظم عل الشكل التالي:

تشمل المباااة مسابقتين ،األول

في الثقافة العامة باالختصاص باللغة العربية والثانية في الثقافة

العامة باالختصاص باللغة األجنبية ،وتكون مدة ك ّل مسابقة ساعتين وذلك في جميع اختصاصات
الكلية
يعتبر ناهحا ً الطالب الذي نال  20/11كمتوسط عام للمسابيتي ويُيبل م نال أقل م 20/11
كمتوسط عام للمسابيتي في الدبلوم ،وفق ما ورد في النظام الداخلي.
 يخضع الطالب األجانب ير الناطقين باللغة العربية الذين لم يتقدموا ال اختباا اللغة العربية المشاا
اليه سابقا أو الذين اسبوا فيه ،ال دواة (أو دواات) في مكتب اللغات حت النجاح وتحقيق المستوى
المطلوب.

الدكوانة ،في 2021/06/28
عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بالتكليف

أحمد محمد رباح
يُبلّغ إلى :
 عمادة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، -فروع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ومركزيها .

