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برنامج املا�ضرت يف اللغة العربّية واآدابها )120 ر�ضيًدا(معهد الآداب ال�رضقّية ما�ضًيا وحا�رضًا

برامج املا�ضرت

الدِّرا�ضات الُعليا

جمالت العمل بعد التخرّج

عريق )ت�أ�ّس�س �سنة 1902(

و�أ�سح�ب  �سني  �ملتخ�سّ من  �أجي�ًل  وخّرج  �لعربّية،  �لنه�سة  حركة  يف  فعليًّ�  �إ�سه�ًم�  �أ�سهم 
�ملر�كز �مل�سهود لهم ب�لكف�ءة يف لبن�ن و�لع�مل �لعربي، وهو ح��رض يف �لعو��سم �لعربّية ويف 

�ّت�د �جل�مع�ت �لعربّية ويف �ملوؤمتر�ت �ملحلّية و�لع�ملّية.
مبد�أ  �عتم�د  و�لتقنّي�ت، يف  �ملن�هج  �أحدث  �ل�ستف�دة من  متجّدد يف  ال�رضقّية  الآداب  معهد 
و�سع  ويف  �لعربّي  و�لع�مل  �لع�ملّية  �لثق�ف�ت  على  �لد�ئم  �نفت�حه  يف  �ملتحّركة،  �لرب�مج 

�ملعلوم�تّية يف خدمة �للغة و�لأدب و�لفل�سفة.

الف�ضل اجلامعي الثاين
املواد الإجبارّية

• منهجّية �لبحث �لع�ّمة )2( - 5 �أر�سدة
ة - 3 �أر�سدة • منهجّية �لبحث �خل��سّ
•  م�س�ألة �لخت�س��س �لأدبّية - )2( -

   3 �أر�سدة
• تليل �لن�سو�س �لأدبّية )2( - 3 �أر�سدة

• �لبحث �لطويل - 6 �أر�سدة
• �مل�رضوع �لأ�س��سّي - 20 ر�سيًد�

الف�ضل اجلامعي الأّول
املواد الإجبارّية

• منهجّية �لبحث �لع�ّمة )1( - 5 �أر�سدة
• م�س�ألة �لخت�س��س �حل�س�رّية - 3 �أر�سدة

• م�س�ألة �لخت�س��س �لأدبّية )1( - 3 �أر�سدة
• تليل �لن�سو�س �لأدبّية )1( - 3 �أر�سدة
• م�س�ألة �لخت�س��س �للغوّية - 3 �أر�سدة

املواد الإختيارّية: توزَّع على ف�ضَلني )يختار الطالب 3 اأر�ضدة(
• �ل�سح�فة �لأدبّية - 3 �أر�سدة

• �لإ�سالمّي�ت: �لنبّي حمّمد ور�س�لته - 3 �أر�سدة
• �لأدب �ملق�َرن - 3 �أر�سدة

• ت�ريخ �ملو�سيقى �لعربّية - 3 �أر�سدة
• �للغة و�لفكر يف �لع�مل �لعربي )1( �أو )2( - 3 �أر�سدة

املا�ضرت 120 ر�سيًد� )�أربعة ف�سول بعد �لإج�زة(. �ملو�ّد )60 ر�سيًد�( ثّم �لر�س�لة )60 ر�سيًد�(.
ثّم  ر�سيًد�(   60( و�لأن�سطة  �مل�رضوع  �مل��سرت(.  بعد  ف�سول  )�سّتة  ر�سيًد�   180 الدكتوراه 

�لأطروحة )120 ر�سيًد�(.
نة يف املا�ضرت والدكتوراه الخت�ضا�ضات املوؤمَّ

- �للغة �لعربّية و�آد�بهـ�.
- �لفل�سفة �لعربّية و�لإ�سالمّية.

- �لإ�سالمّيـ�ت.

- �لتعليـم حّتى �ملرحلة �جل�معّية.
- �لبحث �لعلمـّي.

- �لعمل يف �حلقل �لإعالمّي �لع�ّم.
- �لعمل يف �حلقل �لجتم�عّي و�لإد�رّي.

ة. - �لعمل يف �حلقل �لع�ّم مثل �لوز�ر�ت و�لإد�ر�ت �لع�مَّ

�ملو�ّد )60 ر�سيًد�( ثّم �لر�س�لة )60 ر�سيًد�(



برنامج املا�ضرت يف الفل�ضفة العربّية والإ�ضالمّية )120 ر�ضيًدا(

برنامج املا�ضرت يف الإ�ضالمّيات )120 ر�ضيًدا(

برنامج املا�ضرت يف الإ�ضالمّيات )120 ر�ضيًدا(

الف�ضل اجلامعي الثاين 
املواد الإجبارّية

• منهجّية �لبحث �لع�ّمة )2( - 5 �أر�سدة
• فكر فل�سفّي عربّي مع��رض )2( - 4 �أر�سدة

• فل�سفة غربّية مع��رضة )2( - 4 �أر�سدة
• تليل ن�سو�س فل�سفّية )2( - 4 �أر�سدة

• �مل�رضوع �لأ�س��سّي - 20 ر�سيًد�

الف�ضل اجلامعي الأّول 
املواد الإجبارّية

• منهجّية �لبحث �لع�ّمة )1( - 5 �أر�سدة
• فكر فل�سفّي عربّي مع��رض)1( - 4 �أر�سدة

• فل�سفة غربّية مع��رضة )1( - 4 �أر�سدة
•  تليل ن�سو�س فل�سفّية )1( - 4 �أر�سدة

املواد الإختيارّية: توزَّع على ف�ضَلني )يختار الطالب 6 اأر�ضدة(
• فل�سفة �لفكر �لّدينّي بني �ليهودّية و�مل�سيحّية و�لإ�سالم - 3 �أر�سدة

• �لفل�سفة و�لعلوم �لإن�س�نّية - 3 �أر�سدة
• �لفل�سفة �لإ�سالمّية و�لعلوم - 3 �أر�سدة(

الف�ضل اجلامعي الثاين 
املواد الإجبارّية

• منهجّية �لبحث �لع�ّمة )2( - 5 �أر�سدة
 - �ملع��رض 1925  �لإ�سالمّي  �ل�سي��سّي  •  �لفكر 
 - و�ملتطّرفة(  �لإحي�ئّية  )�حلرك�ت  2000م 

4 �أر�سدة
• �ل�ست�رض�ق و�لع�مل �لإ�سالمّي - 4 �أر�سدة  

و�لأدب  و�لت�سّوف  �لأخالق  يف  •  ن�سو�س 
�ل�سي��سّي )تليل ونقد ودر��سة( - 4 �أر�سدة 

• �مل�رضوع �لأ�س��سّي - 20 ر�سيًد�

الف�ضل اجلامعي الأّول 
املواد الإجبارّية

• منهجّية �لبحث �لع�ّمة )1( - 5 �أر�سدة
•  فل�سفة �لفكر �لّدينّي بني �ليهودّية و�مل�سيحّية 

و�لإ�سالم - 3 �أر�سدة
و�لع�رض  �لنه�سة  ع�رض  يف  �لإ�سالمّي  •  �لفكر 

�حلديث )1897 - 1925م( - 4 �أر�سدة 
•  ت�ريخ �لت�رضيع ون�س�أة �ملد�ر�س �لفقهّية - 

5 �أر�سدة 

املواد الإختيارّية: توزَّع على ف�ضَلني )يختار الطالب 6 اأر�ضدة(
• �لت�ريخ �لإ�سالمّي وفل�سفة �لت�ريخ - 3 �أر�سدة

• فقه �لت�س�مح - 3 �أر�سدة
• �لفل�سفة �لإ�سالمّية و�لعلوم - 3 �أر�سدة

�ملو�ّد )60 ر�سيًد�( ثّم �لر�س�لة )60 ر�سيًد�(

�ملو�ّد )60 ر�سيًد�( ثّم �لر�س�لة )60 ر�سيًد�(

برامج الدكتوراه

اللغة العربّية واآدابها
الفل�ضفة العربّية والإ�ضالمّية 

الإ�ضالمّيات

كحدٍّ  ف�ساًل   12 يف  �أو  �أدنى  كحدٍّ  ف�سول   6 يف  ُينَجز  ر�سيًد�،   180 �لدكتور�ه  م�س�ق  ُيو�زي 
�أق�سى، وذلك على �ل�سكل �لت�يل:

يف ال�ضنة الأوىل: 54 ر�سيًد� يوؤّمنه� معهد �لآد�ب �ل�رضقّية:
�سة حللق�ت �لتدري�س. • 6 �أر�سدة خم�سَّ

� لإعد�د م�رضوع �لأطروحة ومن�ق�سته. �سً • 48 ر�سيًد� خم�سَّ
يف ال�ضنَتني الثانية والثالثة:

من  ب�أن�سطة  مرتبطة  وهي  �لدكتور�ه،  لإعد�د  �لع�يل  �ملعهد  ُيوؤّمنه�  �أر�سدة   6  •
�خت�س��س�ت خمتلفة.

� لإعد�د �لأطروحة ومن�ق�سته�، ي�سّجله� �لط�لب يف معهد �لآد�ب  �سً •  120 ر�سيًد� خم�سَّ
�ل�رضقّية.



املا�ضرت

الدكتوراه اإجراءات الت�ضجيل

ل �أو �لف�سل �لث�ين من  يتّم �لت�سجيل يف �لدكتور�ه يف �ملع�هد و�لكّلّيـ�ت، وذلك يف �لف�سل �لأوَّ
ل، ميتّد �لت�سجيل من �خل�م�س َع�رَض من �أيلول لغ�ية �خل�م�س  �ل�سنة �جل�معّية. ففي �لف�سل �لأوَّ
َع�رَض من ك�نون  �لت�سجيل من �خل�م�س  �لث�ين، فيمتّد  �لف�سل  �أّم� يف  ل.  �لأوَّ َع�رَض من ت�رضين 

�لث�ين �إىل �خل�م�س َع�رَض من �سب�ط.
ي�سّم ملّف ط�لب �مل��سرت �مل�ستند�ت �لت�لية:

- طلب ت�سجيل )بح�سب �لنم�ذج �ملتو�فرة يف �لكّلّية �أو �ملعهد( وُيرفق بـه:
وَر �سم�سّية حديثة �لعهد. - خم�س �سُ

- �إخر�ج قيد �أو �سورة عن �لهوّية �أو عن جو�ز �ل�سفر. 
- �سه�دة �لبك�لوري� �أو م� ُيع�دلـه�.

- �سه�دة �لإج�زة.   
- بي�ن بعالم�ت �لإج�زة.   

ة، �أو من �جل�مع�ت  -  مع�دلة �لإج�زة �لَّتي ن�لـه� �لط�لب من �جل�مع�ت �للبن�نّية �خل��سّ
غري �للبن�نّية.

-  بط�قة �ل�سم�ن �لجتم�عّي، و�إّل �ل�ستم�ر�ت �لتي تطُلبه� �إد�رة ج�معة �لقّدي�س يو�سف 
وُر�سوم �ل�سم�ن �لجتم�عّي لالأ�سخ��س �لذين يحّق لهم �أن يت�سّجلو� فيه.

ل �أو �لف�سل �لث�ين من  يتّم �لت�سجيل يف �لدكتور�ه يف �ملع�هد و�لكّلّيـ�ت، وذلك يف �لف�سل �لأوَّ
ل، ميتّد �لت�سجيل من �خل�م�س َع�رَض من �أيلول لغ�ية �خل�م�س  �ل�سنة �جل�معّية. ففي �لف�سل �لأوَّ
َع�رَض من ك�نون  �لت�سجيل من �خل�م�س  �لث�ين، فيمتّد  �لف�سل  �أّم� يف  ل.  �لأوَّ َع�رَض من ت�رضين 

�لث�ين �إىل �خل�م�س َع�رَض من �سب�ط.
ي�سّم ملّف ط�لب �لدكتور�ه �مل�ستند�ت �لت�لية:

1-طلب ت�سجيل )بح�سب �لنم�ذج �ملتو�فرة يف �لكّلّية �أو �ملعهد( وُيرفق بـه:
وَر �سم�سّية حديثة �لعهد. - خم�س �سُ

- �إخر�ج قيد �أو �سورة عن �لهوّية �أو عن جو�ز �ل�سفر. 
- �سه�دة �لبك�لوري� �أو م� ُيع�دلـه�.

- �سه�دة �لإج�زة.   
- بي�ن بعالم�ت �لإج�زة.   

ة، �أو من �جل�مع�ت غري  -  مع�دلة �أّي �إج�زة ن�لـه� �لط�لب من �جل�مع�ت �للبن�نّية �خل��سّ
�للبن�نّية.

- �مل��سرت �أو م� ُيع�دله.
- بي�ن بعالم�ت �مل��ستـر.

-  مع�دلة �مل��سرت - �أو �أّي �سه�دة تع�دله - �لذي ن�له �لط�لب من �جل�مع�ت �للبن�نّية 
ة �أو من �جل�مع�ت غري �للبن�نّية. �خل��سّ

-  بط�قة �ل�سم�ن �لجتم�عّي، و�إّل �ل�ستم�ر�ت �لتي تطُلبه� �إد�رة ج�معة �لقّدي�س يو�سف 
وُر�سوم �ل�سم�ن �لجتم�عّي لالأ�سخ��س �لذين يحّق لهم �أن يت�سّجلو� فيه.

�لدكتور�ه،  بدرو�س  �للتح�ق  �إىل  دفعته  �لتي  �حلو�فز  تت�سّمن  �لط�لب  يكتبه�  2-  ر�س�لة 
وُيوّجهه� �إىل �مل�سوؤول عنه يف �لكّلّية �أو �ملعهد.

3-  م�رضوع �أُطروحة متهيدي يرت�وح م� بني �أربع وخم�س �سفح�ت، وي�سمل �لعنو�ن وتديد 
�إىل  ب�لإ�س�فة  ُموجزة  ومر�جع  م�س�در  وق�ئمة  �لعمل  وفر�سّي�ت  و�لإ�سك�لّية  �ملو�سوع 

�ملنهجّية وتقنّي�ت �لعمل َوُروزن�مته.
4- �متح�ن يف لغة �أجنبّية.



ملزيد من املعلومات
معهد �لآد�ب �ل�رضقّية

َحرَم �لعلوم �لإن�س�نّية - طريق �ل�س�م
)A( لطبقة �ل�س�د�سة �ملبنى�

ه�تف : 421000-1-1-00961 )د�خلي : 5602(
ف�ك�س : 00961-1-421059

www.ilo.usj.edu.lb : لربيد �لإلكرتويّن�
موقع املعهد الإلكرتويّن:

من �أجل �حل�سول على معلوم�ت �إ�س�فّية 
و�لّطالع على �أن�سطة �ملعهد، ر�جع موقع:

www.ilo.usj.edu.lb
www.usj.edu.lb


