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إعالى عي التسجيل في الواستر
تخصص دراسات شعبية وتراثية
تعهٍ جايعح انشارنٍ تٍ جذَذ انطاسف عٍ فتح انتسجُالخ فٍ دساساخ انًاستش
تخظض دراسات شعبية وتراثية عٍ طشَك دساسح انًهفاخ تمسى انهغح انعشتُح
وآداتها كهُح اِداب وانهغاخ خالل انعاو انجايعٍ 2016/2015
القسن  :انهغح انعشتُح وآداتها
التخصص  :دراسات شعبية وتراثية  -عذد الوناصب 30 :
شروط االلتحاق :
 -1أٌ َكىٌ انطانة يتحظال عهً شهادج انهُساَس َظاو جذَذ (  )L M Dأو َظاو
لذَى (كالسُك) فٍ إحذي انتخظظاخ اِتُح:
األدب انعشتٍ تكم فشوعه وتخظظاته
انهغح انعشتُح وعهىو انهساٌ تكم فشوعها وتخظظاتها
 -2أٌ ال َكىٌ انًتششح يسجال فٍ أٌ يؤسسح جايعُح أخشي سىاء فٍ طىس
انهُساَس أو انًاستُش.
 -3إٌ انمثىل فٍ تخظض دراسات شعبية وتراثية َعىد نمشاس انهجُح انثُذاغىجُح
نفشَك انتكىٍَ تعذ دساسح انًهفاخ.
هلف الوشاركة :
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 -1طهة خطٍ
 -2شهادج يُالد أطهُح
َ -3سخح يٍ شهادج انثكانىسَا يظادق عهُها
َ -4سخح يٍ شهادج انهُساَس يظادق عهُها
َ -5سخح يٍ انًهحك انىطفٍ نهشهادج يظادق عهُها
َ -6سخح يٍ كشىف انُماط يظادق عهُها
 -7شهادج حسٍ انسُشج
 -8طىستاٌ شًسُتاٌ
 -9ظشفاٌ تشَذَاٌ عهُهًا انعُىاٌ وانطاتع انثشَذٌ
 -10تظشَح ششفٍ يظادق عهُه َشُش إنً تفشغ انًتششح نهذساسح ،وعذو تسجُهه
فٍ أٌ يؤسسح تعهًُُح أخشي سىاء فٍ طىس انهُساَس أو انًاستُش
هالحظة :
 -1تشسم انًهفاخ عٍ طشَك انثشَذ إنً انعُىاٌ انتانٍ :
جايعح انشارنٍ تٍ جذَذ – كهُح اِداب وانهغاخ – لسى انهغح انعشتُح وآداتها -خاص
تًساتمح ياستش دراسات شعبية وتراثية ص  .ب  73انطاسف 36000.
 -2حذد يوم  15سبتوبر  2015كآخر أجل لقبول الولفات
 -3انًهفاخ انُالظح ال تؤخز تعٍُ االعتثاس

