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إعالى عي التسجيل في الواستر
تخصص أدب شعبي
تؼهٍ جايؼح انشارنٍ تٍ جذَذ انطاسف ػٍ فتح انتسجُالخ فٍ دساساخ انًاستش
تخصص أدب شعبي ػٍ طشَك دساسح انًهفاخ تمسى انهغح انؼشتُح وآداتها كهُح اِداب
وانهغاخ خالل انؼاو انجايؼٍ 2017/2016
القسن  :انهغح انؼشتُح وآداتها
التخصص  :أدب شعبي  -عذد الوناصة 35 :
شروط االلتحاق :
 -1أٌ َكىٌ انطانة يتحصال ػهً شهادج انهُساَس َظاو جذَذ (  )L M Dأو َظاو
لذَى (كالسُك) فٍ إحذي انتخصصاخ اِتُح:
األدب انؼشتٍ تكم فشوػه وتخصصاته
انهغح انؼشتُح وػهىو انهساٌ تكم فشوػها وتخصصاتها
 -2أٌ ال َكىٌ انًتششح يسجال فٍ أٌ يؤسسح جايؼُح أخشي سىاء فٍ طىس
انهُساَس أو انًاستُش.
 -3إٌ انمثىل فٍ تخصص دراسات شعبية وتراثية َؼىد نمشاس انهجُح انثُذاغىجُح
نفشَك انتكىٍَ تؼذ دساسح انًهفاخ.
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هلف الوشاركة :
 -1طهة خطٍ
 -2شهادج يُالد أصهُح
َ -3سخح يٍ شهادج انثكانىسَا يصادق ػهُها
َ -4سخح يٍ شهادج انهُساَس يصادق ػهُها
َ -5سخح يٍ انًهحك انىصفٍ نهشهادج يصادق ػهُها
َ -6سخح يٍ كشىف انُماط يصادق ػهُها
 -7شهادج حسٍ انسُشج
 -8صىستاٌ شًسُتاٌ
 -9ظشفاٌ تشَذَاٌ ػهُهًا انؼُىاٌ وانطاتغ انثشَذٌ
 -10تصشَح ششفٍ يصادق ػهُه َشُش إنً تفشؽ انًتششح نهذساسح ،وػذو تسجُهه
فٍ أٌ يؤسسح تؼهًُُح أخشي سىاء فٍ طىس انهُساَس أو انًاستُش
هالحظة :
 -1تىدع انًهفاخ ػهً يستىي إداسج لسى انهغح انؼشتُح وآداتها– كهُح اِداب وانهغاخ
 -2حذد يوم  30جواى  2016كآخر أجل لقبول الولفات
 -3انًهفاخ انُالصح ال تؤخز تؼٍُ االػتثاس
 -4طهثح لسى انهغح انؼشتُح وآداتها نجايؼح انشارنٍ تٍ جذَذ دفؼح
َمذيىٌ طهثا خطُا فمط
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