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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 

    

 اآلداب كلٌة الئحة

 المعتمدة الساعات بنظام

  (األولى الجامعٌة الدرجة لمرحلة) 

 

 مقدمة

 الكلٌة استراتٌجٌة:  والًال 

 الدراسٌة البرامج:  انٌاًال 

 البرامج توصٌفات:  ال اًال 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ مقدمة  ــــــــــــــــــــــــ   

  :مقدمة

 الكمية كضع إلى عمييا القائهكف يتغيا كتحديث تطكير حركة ػ شهس عيف جاهعة ػ اآلداب كمية تشيد     
 لتػػشهؿ ، كهتكازية هتعددة هسارات فى كالتحديث التطكير عهميات كهكاكبة ، اآلداب كميات بػيف  الهقدهة فى
 كهف . كلمجاهعة لمكمية هشرؼ هستكل عمى هتهيز هبتكر هنتج خريج إعداد إلى تيدؼ التى الهػجػاالت كػافة

 شػهس عيػف جاهعة اآلداب لكمية الدراسية الخطة إنشاء الكمية إلييا انطمقت التى كالتحديث التطكير هسارات
 ظركؼ هنيا ، كثيرة أسباب البلئحة ىذه إعداد كراء ككاف . الميسانس لهرحمة الهعتهدة الساعات بنظاـ
 هستجدات لهكاكبة ، كقكانيف كلػكائح نظـ هف ألفناه فيها النظر ضركرة هف تقتضيو كها الحالى العصر
 إعػداد فى الجػيد التفػكير هف العهؿ سػكؽ يتطمبو عهػا فضػػبلن  ، الناجػحة العالهية بالتجػارب كالمحاؽ ، العصر
 إلى يضػاؼ الهتػقدـ، العػالـ جػاهعات فى الهتخرج هثػيمو عػف هسػتكاه فى يػقؿ ال هتهيز هبتكر هنتج خريج
 جكدة لضهاف الػقكهية الييػئة    بػإنشاء 2006 سػنة الصػادر ( 82 ) رقػـ الجهػيكرل  القرار األسباب ىػذه

 إلػى لميػيئة التنػفيذية البلئحة الهتضهف ، 2007 سنة الصادر ( 25 )رقـ القرار ككذلؾ ، كاالعتهاد التعميـ
 كاعتهاد تقكيـ كدلػيػؿ ، الهختمفة التعميـ لقطػاعات الهرجعية األكاديهية القكهية الهعايير صدكر جػانب

 الدراسية الخطط فى النظر إلعادة الهمحة الحاجة ثـ ، العميا الدراسات لبراهج القياسية كالهعايير الجاهعات
 اآلداب كمية سعت كميا األسباب ليذه . كالعالهى كاإلقميهى الهحمى الهستكل عمى الجديدة الهتغيرات لتكاكب
 كىذا . الدراسية       براهجيا جهيع فى الهعتهدة الساعات نظاـ تعتهد التى الجديدة الئحتيا إنشاء إلى

 كالهحاضريف ، ،كالعػبءالدراسى الهقررات اختيار فى كحريتو الطالب حؽ يراعى ألنو بالهركنة يتهيز النظاـ
 ، كاحتياجاتو لقدراتو طبقان  إطالتيا أك الدراسة فترات تركيز إهكانية لو يتيح أنو كها ، الدراسة فترة كطكؿ
عداد  التدريس ىيئة أعضاء أحد بإشراؼ كذلؾ ، األسبكع هدار عمى الدركس كتكزيع ، الدراسى جدكلو كا 
 : أقساـ ثبلثة عمى ها برناهج ألل الدراسية الخطة فى الهقررات تتكزع النظاـ ىذا كفى .أكاديهى كهرشد
 الكػمية طبلب جهيع يػدرسيا كػمية هتطمبات : الثانى الجاهعة طبلب كؿ يدرسيا جاهعة   هتطمبات : األكؿ
  هتطمبات : الثالث
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ مقدمةــــــــــــــــــــــــ   

 هقررات عمى ها دراسى برناهج فى لمتخرج الهطمكبة الهعتهدة الساعات تشتهؿ كذلؾ. التخصص أك القسـ
 قائهة هف الطالب يختارىا ، اختيارية كأخرل ، فييا كالنجاح جهيعان  دراستيا الطالب عمى يتعيف إجبارية
 فى القصكر تبلفى البلئحة ىذه إعداد فى الكمية راعت كقد . الهطمكبة الساعات كتحقؽ ، هتاحة هقررات
 كاألهؿ . كالبحثية كالتعميهية العمهية الحياة هناحى جهيع فى اآلف الحادث التقدـ كهكاكبة ، السابقة المكائح
  تقدـ بحيث ، هنيا الهرجكة األىداؼ البلئحة ىذه تتضهنيا التى الدراسية البراهج تحقؽ أف فى كبير

 كالعمكـ المغات تخصصات فى العالية الجكدة هكاصفات فيو تتهثؿ الذل الهتهيز الخريج كالحياة لمهجتهع
 كتنهيتو الهجتهع بناء فى ، اإليجابية الهشاركة فى كدكره تخصصو أىهية كيدرؾ ، كاإلنسانيات االجتهاعية
 األساتذة كككبة عمييا كاإلشراؼ البلئحة ىذه كضع فى شارؾ كقد. الحديثة التكنكلكجية الهعطيات باستخداـ

 أقاهكا الذيف األعبلـ لكككبة اهتدادان  يهثمكف كالذيف ، الهختمفة   أقساهيا فى اآلف بيـ الكمية تزداف الذيف
 عمى الهرهكقة الساهية هكانتيا ليا صارت بفضميـ كالذيف   ، 1950 سنة إنشائيا هنذ الكمية ىذه صرح
 .  كالعالهية   كالعربية الهصرية بالجاهعات اآلداب كميات هستكل
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ مقدمة  ــــــــــــــــــــــــ   

 : الكمية استراتيجية : أكالن 

 الكمية أىداؼ :  (1 ) هادة       

  :كالرسالة الرؤية      

 كاإلقميهى الهحمي الهستكل عمى اآلداب كميات أفضؿ ضهف اآلداب كمية تصبح أف :    الرؤية ( أ   ) 
 كاآلثار كاآلداب كالمغات كاالجتهاعية اإلنسانية العمكـ دراسػة هجاؿ فى  كالدكلى
 . السياحى كاإلرشاد     كالهكتبات كاإلعػبلـ

 كاآلداب كالمغات كاالجتهاعية اإلنسانية العمكـ هجاؿ فى تعميهى هستكل أعمى تقديـ :  الرسالة ( ب   ) 
عداد ، السياحى كاإلرشاد كالهكتبات  كاإلعبلـ كاآلثار  درجات أعمى عمى خريجيف كا 
 . الصمة ذات الهجاالت فى الهجتهع هتطمبات لهكاجية  الكفاءة

 لتقديـ كالخاصة الحككهية البحثية الجيات هع قكل تعاكف بإقاهة االىتهاـ ػ   
 . كاالستشارات الخبرات

قميهيان  هحميان  الهناظرة األخرل الكميات هع التكاصؿ جسكر بتكطيد االىتهاـ ػ     كا 
 . كدكليان 

 . كالتهيز اإلبداع لتشجيع أفضؿ هناخ بتكفير االىتهاـ ػ   

 . الفكرية الهمكية كحهاية العمهى البحث أخبلؽ بهيثاؽ الشديد االلتزاـ ػ   
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ مقدمةــــــــــــــــــــــــ   

  الكمية أقساـ :  (2 ) هادة

 : كاآلتى ، عمهيان  قسهان  عشر ستة هف اآلداب كمية تتككف       

 كآدابيا العربية المغة قسـ ( 1         ) 

     كآدابيا العبرية المغة قسـ ( 2         ) 

 ( أكردل ػ تركى ػ فارسى ) كآدابيا الشرقية المغات قسـ ( 3         ) 

  كآدابيا اإلنجميزية المغة قسـ ( 4         ) 

 كآدابيا الفرنسية المغة قسـ ( 5         ) 

 القديهة األكربية كالمغات  الحضارة قسـ ( 6         ) 

 التاريخ قسـ ( 7         ) 

 الجغرافيا قسـ ( 8         ) 

  الفمسفية الدراسات قسـ ( 9         ) 

  النفس عمـ قسـ ( 10        ) 

 االجتهاع عمـ قسـ ( 11        ) 

 (  إسبلهى ػ كركهانى يكنانى ػ هصرل ) اآلثار قسـ ( 12        ) 

 (  فرنسى ػ عاهة شعبة ) السياحى اإلرشاد قسـ ( 13        ) 

  كاإلعبلـ االتصاؿ عمـك قسـ ( 14        ) 

 كالهعمكهات الهكتبات قسـ ( 15        ) 

 الهسرحى كالنقد الدراها قسـ ( 16      ) 

 

 



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

7 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ مقدمةــــــــــــــــــــــــ   

         

  كالدبمكهات العمهية الدرجات :  (3 ) هادة     

 :  اآلتية كالدبمكهات العمهية الدرجات اآلداب كمية طمب عمى بناء شهس عيف جاهعة تهنح              

 . البلئحة ىذه فى الهذككرة األقساـ تخصصات أحد فى اآلداب فى الميسانس درجة ػ 1               

 .                                                                                                البلئحة ىذه فى الهذككرة األقساـ تخصصات أحد فى اآلداب فى الهاجستير درجة ػ 2                

 . البلئحة ىذه فى الهذككرة األقساـ تخصصات أحد فى اآلداب فى الدكتكراه درجة ػ 3                

 : اآلتية العميا الدراسات دبمكهات ػ 4               

  النفسية الخدهة فى دبمكـ ( 1                   ) 

  الصناعية العبلقات فى دبمكـ ( 2                   ) 

 اإلجراـ عمـ فى دبمكـ ( 3                   ) 

 بيا الناطقيف لغير العربية المغة فى دبمكـ ( 4                   ) 

 اإلسبلهى الفكر فى دبمكـ ( 5                   ) 

  الهسرحية الدراسات فى دبمكـ ( 6                   ) 

 المغات الهتعددة الهينية الترجهة فى دبمكـ ( 7                   ) 

 العبرية المغة فى الترجهة دبمكـ ( 8                   ) 

 ( أكردل ػ تركى ػ فارسى ) الشرقية المغات فى الهينية الترجهة دبمكـ ( 9                   ) 

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ مقدمةــــــــــــــــــــــــ   
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 الهعمكهات نظـ دبمكـ ( 10                   ) 

   بالكمية القبكؿ شركط :  (4 ) هادة

 : اآلتى عمى بناء بالكمية لمدراسة الطبلب قبكؿ يتـ ػ 1        

  عمى الحاصميف الطبلب بيف هف بالجاهعات القبكؿ تنسيؽ هكتب يضعيا التى القكاعد ػ أ              

 .                                                                                                يعادليا ها أك العاهة الثانكية                 

 . السياحى اإلرشاد بقسـ االلتحاؽ فى الراغبيف لمطبلب شخصية هقابمة ػ ب                

  .ذلؾ فى الهتبعة لمقكاعد كفقان  بيا لمدراسة الكافديف الطبلب الكمية تقبؿ ػ ج               

   الدراسة نظاـ ( : 5 ) هادة     

 (  سنكات 4 ) دراسية  فصكؿ  ثهانية عمى قسـ لكؿ الدراسية الهقررات تكزع  ػ 1      

  تقتضيو ها حسب ( الهعتهدة الساعات ) الدراسية الكحدات عدد دراسى هستكل لكؿ كيحدد          

 . الدراسية الخطة          

    14الزهنية هدتو الدراسى كالفصؿ ، صيفى كفصؿ دراسييف فصميف إلى الجاهعى العاـ ينقسـ ػ 2      

 . أسابيع 7 هدتو الصيفى كالفصؿ ، أسبكعان          

    عمـ ػ الفمسفة ػ التاريخ ػ الجغرافيا ػ العربية المغة : أقساـ فى العربية بالمغة الدراسة ػ 3      

     عمكـ ػ اآلثار ػ العبرية المغة ػ األكربية الحضارة ػ الشرقية المغات ػ االجتهاع عمـ ػ النفس    

 . الهسرحى كالنقد الدراها ػ الهكتبات ػ ( عاهة شعبة ) السياحى كاإلرشاد كاإلعبلـ االتصاؿ   
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 . اإلنجميزية المغة قسم فى اإلنجميزية بالمغة الدراسة ـ 4      

  .فرنسى السياحى اإلرشاد شعبة و الفرنسية المغة قسم فى الفرنسية بالمغة الدراسة ـ 5      

     المقرر وزن قياس وحدة ىى المعتمدة الساعة وتكون ، المعتمدة الساعات بنظام الدراسة تتم ـ 6      

    ساعات أربع أو ساعات ثالث أو ساعتين أو ساعة مـن تتألف أن الممكن ومن ، الـدراسى           

               "زمنية " دراسية            

 .  جامعة ومتطمب كمية ومتطـمب اختيارية ومقررات إجبارية مقررات إلى الدراسية المقررات تنقـسم ـ 7      

 . خاص كودى ورمز رقم الثمانية المستويات من مستوى كل فى مقرر لكل ـ 8      

     موضوعية عممية أسس وفق المختمفة المستويات فى لممقررات السابق المتطمب تحديد يتم ـ 9      

    سابق متطمب لو مقرر فى التسجيل لمطالب يجوز وال والزمنى الموضوعى الترتيب عمى تقوم           

 .   السابق المتطمب فى النجاح شرط استيفاء بعد إال          

 . إجبارى لمقرر سابقاً  متطمباً  االختيارى المقرر يكون أن يجوز ال ـ 10     

     ثمانية عمى موزعة معتمدة ساعة 144 عن تقل ال الميسانس درجة عمى لمحصول الدراسة مدة ـ 11    

( دراسية فصول )مستويات         

   كالقيد التسجيؿ نظاـ :  (6 ) هادة    

 ذلك فى ويعاونو ، المطروحة المقررات بين من يدرسيا التى المقررات دراسى فصل كل بداية فى الطالب يختار  ـ 1    
 .  األكاديمى المرشد

 .  الدراسية المصروفات سداد بعد إال الدراسى الفصل فى المقررات تسجيل لمطالب يحق ال ـ 2    

   ساعة ( 12 ) األدنى الحد ليم يضمن بما المقررات فى تسجيميم يتم دراسياً  المتعثرون الطالب ـ 3    

    مقررات بأخـذ السماح وعدم ، الدراسى الجدول فى التعارض عدم مراعاة مع ، فصل كل فى           
 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ مقدمةــــــــــــــــــــــــ   

     .لمطالب األدنى الحد إكهاؿ بعد إال األعمى الهستكل
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

     القيد شركط استيفاء بعد دراسى فصؿ أل بدء قبؿ أسبكعيف خبلؿ دراسى فصؿ ألل القيد يتـ ػ 4    

     الطبلب لعػدد األدنى الحػد الكمية هجمس كيحػدد لمطبلب اختػياريان  الصيفى الفصؿ كيعػتبر         

 .  الصيفى لمفصؿ بتسجيميـ يسهح الذيف         

    لمطالب الدراسى العبء :  (7 ) هادة    

    فى هعتهدة ساعات عػدد فى تسجيمو ىػك الهنػتظـ لمطػالب الدراسى العػبء هتكسط ػ 1   

 .  األسبكع فى هعتهدة ساعة( 18 ػ 12) بيف تتراكح الكاحد الدراسى الػفػصؿ        

  .فقط هقرريف عف الصيفى لمفصؿ الدراسى العػبء هتكسط يزيد ال ػ 2   

     بعػد ساعة ( 21 ) إلى الدراسى الفصؿ فى الدراسى لمعبء األعمى الحد رفػع يجػكز ػ 3   

 :     اآلتييف الشرطيف أحد يتحقؽ أف عمى ، الكمية كهجمس القسـ هجمس هػكافقة         

 . نقاط ( 5 ) هف نقاط ( 4 ) عف السابؽ االعتيادل الفصؿ فى الطالب هعدؿ يقؿ أال  ػ أ         

.  سػاعػة ( 21 ) بػدراسة لو السػهاح عمى الطػالب تخػرج يتػكقػؼ أف ػ ب         

     الدراسى الػفػصؿ فى هعتهدة ساعة ( 12 ) ىػك لمطػالب الدراسى لمعػبء األدنى الحد ػ 4   

    بعد كذلؾ ، التخرج فصؿ فى الطالب ككف حالة فى األدنى الحد بيذا التقيد عدـ كيجكز الكاحد         

 . ذلؾ عمى الكمية كهجمس القسـ هجمس هكافقة         

 . هعتهدة ساعة تساكل البلئحة ىذه فى الزهنية الساعة ػ 5   

 :  كاآلتى دراسية فصكؿ ستة فى التخرج لمطالب يهكف ػ 6   

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ مقدمةــــــــــــــــــــــــ   
  126 = معتمدة ساعة 21 × دراسية فصول 6)              

 18     = معتمدة ساعات 9 × صيفى فصل 2          
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 معتمدة ساعة 144                               = المجموع          

 . صيفيين فصمين فى األقصى الحد و ، فصول ستة فى األقصى الحد الطالب أخذ إذا الممكن من ذلك أن أى        

 الدراسية السنكات حساب :  (8 ) هادة      

 : يمى كها الدراسية السنكات تحتسب       

 الدراسية السنة الطالب اجتازىا التى الساعات عدد

 ( كثاف أكؿ هستكل = ) األكلى هعتهدة ساعة 36 هف أقؿ

 ( كرابع ثالث هستكل = ) الثانية هعتهدة ساعة 72 هف أقؿ إلى ساعة 36 هف

 ( كسادس خاهس هستكل ) الثالثة هعتهدة ساعة 108 هف أقؿ إلى ساعة 72 هف

 ( كثاهف سابع هستكل ) الرابعة هعتهدة ساعة 144 إلى ساعة 108 هف

    الطبلب تقييـ :  (9 ) هادة  

 :  اآلتى النحك عمى الدراسى الفصؿ خبلؿ الطالب تقييـ يتـ  ػ 1 

 75 الدراسى الفصؿ نياية اختبار درجة 
 5 كالهشاركة لمحضكر درجات    
 10 (      عهمى ػ شفكل ػ تحريرل ) السابع األسبكع فى أكؿ اختبار درجات 
 10 ( عهمى ػ شفكل ػ تحريرل ) عشر الثالث األسبكع فى ثاف اختبار درجات 

   لطبيعة كفقان  هقرر ألل التقييـ درجات تكزيع تعديؿ الكمية هجمس هكافقة بعد القسـ لهجمس يجكز ػ 2  

 

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ مقدمةــــــــــــــــــــــــ   
 البراهج فى الدراسة

.     الهجهكع إلى يضاؼ كال تقدير أك درجة لو تحسب كال فقط كرسكب نجاح هقرر اإلنساف حقكؽ ( 200 حؽ ) هقرر ػ  3    
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  .  الهجهكع إلى يضاؼ كال تقدير أك درجة لو تحسب كال فقط كرسكب نجاح هقرر اآللى الحاسب ( 100 حسب ) هقرر ػ 4 

 التقييـ نظاـ :  (10 ) هادة 

 : اآلتى لمجدكؿ كفقان  التقييـ درجات تحسب ػ 1       

 باإلنجميزية التقدير العربية بالمغة التقدير ( ىػ هف النقاط ) التقدير كزف الدرجة

 F ( ىػ ) راسب صفر 60 هف أقؿ

 D ( ؿ ) هقبكؿ 2 65 هف أقؿ إلى 60 هف

 +D+ ( ؿ ) هرتفع هقبكؿ 5,2 70 هف أقؿ إلى 65 هف

 C ( جػ ) جيد 3 75 هف أقؿ إلى 70 هف

 +C + ( جػ ) هرتفع جيد 5,3 80 هف أقؿ إلى 75 هف

 B ( جػ جػ ) جدان  جيد 4 85 هف أقؿ إلى 80 هف

 +B ( +جػ جػ )هرتفع جدان  جيد 5,4 90 هف أقؿ إلى 85 هف

 A ( ـ ) ههتاز 75,4 95 هف أقؿ إلى 90 هف

 +A + ( ـ ) هرتفع ههتاز 5 100 إلى 95 هف

 

 

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ مقدمةــــــــــــــــــــــــ   

 : كاآلتى لمتقييـ أخرل تقديرات ىناؾ-2

   الفصؿ فى هقررات 3 أقصى بحد الهقرر هف هقبكؿ بعذر هنسحب الطالب أف يعنى  W ػ        

 الكاحد الدراسى           
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   % ( .30 ) الهقررة الغياب نسبة لتجاكزه هحركـ الطالب أف يعنى  DN ػ        

    الهقرر اهتحاف إعادة :  (11 ) هادة    

 فى كنجاحو  ) F ػ ىػ ) تقػدير عمى فيو حصؿ الذل الرسكب لهقرر الطالب إعادة حالة فى  ػ 1      
 كدخؿ نفسو الهقرر فى رسكبو تكػرر فإف عمييا حصؿ التى الدرجة تقدير الطالب يعػطى اإلعادة اهتحاف

  نجاحو حالة فى  ) D )هقبكؿ اعمى عف الهقرر تقدير يزيد ال أخرل هرة االهتحاف

  االهتحاف دخكؿ هف فيو حـر أك هقبكؿ بعذر هنو انسحب الذل لمهقرر الطالب إعادة حالة فى ػ 2     

   أها ىى كها االهتحاف فى عمييا حصؿ التى الفعمية درجتو الطالب يعػطى الغياب نسبة لتجاكزه        

 . التقديريف هتكسط يعطى ها هادة فى تقديره لتحسيف الطالب تقدـ حالة  فى       

 التخرج هتطمب ( : 12 ) هادة  

 .   نقاط ( 5 ) هف نقطة ( 2 ) عف التخرج عند لمطالب التراكهى الهعدؿ يقؿ ال  ػ     

  الشرؼ هراتب ( : 13 ) هادة

 : يمى لها طبقان  التراكهية هعدالتيـ أساس عمى الشرؼ هراتب الهتفكقكف الطبلب يهنح       

  4.75 عف يقؿ ال تراكهى هعدؿ عمى الحاصؿ لمطالب : األكلى الشرؼ هرتبة ػ 1        

 4.25 عف يقؿ ال تراكهى هعدؿ عمى الحاصؿ لمطالب : الثانية الشرؼ هرتبة ػ 2        

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ مقدمةــــــــــــــــــــــــ   

 . دراسى هقرر أل فى رسكبو عدـ الثانية أك األكلى الشرؼ هرتبة الطالب لهنح كيشترط 

     الغياب نسبة احتساب قكاعد :  (14 ) هادة    

 لمطالب يجػكز % ( 30 ) األكلى السػبعة األسابيع خػبلؿ الطالب غياب نسبة بمػغت إذا  ػ 1     

 .   الهقرر هف االنسحاب            
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 لمطالب يسهح ال % ( 30 ) األكلى السػبعة األسابيع خبلؿ الطالب غياب نسبة تجاكزت إذا ػ 2     

  الدراسى الفصؿ نػياية اهتحاف تػأدية أك الهحاضرات بحػضكر كال الهقرر هف باالنسحاب           

 .   الهقرر فى  ) F ػ ىػ ) درجة عمى كيحصؿ هحركهان  الطالب كيعتبر           

    أكثر أك هقرر فى النيائى االهتحاف تأجيؿ قكاعد ( : 15 ) هادة    

 ػ األكلى ) االنتقاؿ سنكات فى لمطالب النيائى االهتحاف تأجيؿ الكمية تقبمو قيرل لعذر يجكز ػ 1    

  الػتى الهقررات فى التكػهيمى االهتحاف يعػقد أف عمى ، أكثر أك هقرر فى ( الثالثة ػ الثانية         

  .الهقررات طرح حالة فى التالى الدراسى الفصؿ نياية اهتحاف فى الطالب عنيا تخمؼ         

  أكؿ فى االهتحاف يعقد هباشرة التالى الدراسى الفصؿ فى الهقررات طرح عدـ حالة فى ػ 2    

 .  الهقررات ىذه فيو تطرح دراسى فصؿ        

     األكاديهية الهراقبة :  (16 ) هادة 

     تحت يكضع ( 2 ) هف أقؿ تراكهى هعدؿ عمى الدراسى الفصؿ نياية فى الطالب حصؿ إذا ػ 1  

 ( .            2) إلى الثانى الدراسى الفصؿ نياية فى هعدلو ليصؿ ، تالييف فصميف لهدة األكاديهية الهراقبة      

    ساعة 12 عف تزيد هقررات فى بالتسجيؿ األكاديهية الهراقبة تحت كضعو خبلؿ لمطالب يسهح ال ػ2  

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ مقدمةــــــــــــــــــــــــ   

 . الكاحد الدراسى الفصؿ فى 

  األكاديهى هرشده هع يكهان  عشر خهسة كؿ األكاديهية الهراقبة تحت الهكضكع الطالب يجتهع  ػ 3  

 .    الدراسى تحصيمو لهتابعة           

 . الطبلب اتحاد أنشطة جهيع فى االشتراؾ هف األكاديهية الهراقبة تحت الهكضكع الطالب يهنع  ػ 4  
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عادة الدراسة عف اإليقاؼ :  (17 ) هادة             القيد كا 

 عف يكقؼ ، نقطة ( 2 ) هقداره تراكهيان  هعدالن  األكاديهية الهراقبة فترة نياية فى الطالب يحقؽ لـ إذا  ػ 1  
  .فصمو كيتـ ، بالبرناهج الدراسة

 إلعادة   كالطبلب التعميـ لشئكف الكمية ككيؿ إلى بالتهاس التقدـ الدراسة عف الهكقكؼ لمطالب يجكز ػ 2  
 . قيده

   لمطالب األكاديهى الهرشد حضكر فى بالكمية الطبلب شئكف لجنة عمى االلتهاس عرض يتـ ػ 3   
 الهساعدة تضهف شركط كضع هع القيد إعادة عمى الهكافقة كلمجنة الطالب بو الهسجؿ القسـ كرئيس

 .  لمطالب األفضؿ كاالجتهاعية األكاديهية

     األكاديهى اإلرشاد نظاـ ( : 18 ) هادة   

  كسائر الهقررات اختيار فى بإرشادىـ ليقكـ طالبان  30 لكؿ أكاديهيان  هرشدان  قسـ كؿ يحدد  ػ 1   

  . األكاديهية شئكنيـ           

 : اآلتية النقاط فى األكاديهى الهرشد دكر يتركز  ػ 2   

        

 

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ مقــــــــــــــــــــــــ   

 دراسى فصؿ كػؿ فى التسجيؿ فتػرة خػبلؿ يسجمكنيا التى الهقررات اختيار فى الطبلب إرشػاد  ػ أ           
 .

  التغمب فى كهعاكنتو ، أساتذتو هع التكاصؿ طريؽ عف دراستو فى الطالب تحصيؿ هتابعة ػ ب       

 . الدراسة صعكبات عمى            

ضافة كحذؼ دراسى كعبء تسجيؿ هف الدراسية أهكره كؿ فى الطالب هتابعة ػ ج           كانسحاب كا 
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 . هصمحتو فى الطالب يختاره ها أف هف كالتحقؽ ، ذلؾ شابو كها الدراسة هف             

   ، الدراسة عف كالهكقكفيف األكاديهية الهراقبة تحت الهكضكعيف الهتعثريف الطبلب رعاية ػ د       

 . الدراسى هسارىـ يستقيـ حتى ، تحصيميـ تعكؽ التى الصعكبات كتذليؿ            

   شئكف لجنة إلى التهاسات يقدهكف الذيف الطبلب شأف فى كاالجتهاعى األكاديهى الرأل إبداء ػ ىػ      

 . قيدىـ إلعادة الطبلب             

     كالتراكهى الفصمى الهعدؿ حساب :  (19 ) هادة  

  كيتـ هعػيف دراسى فصؿ فى درسيا التى الهكاد فى الطالب نقاط هعدؿ ىك الفصمى الهعػدؿ  ػ 1      
  :  كاآلتى حسابو

. الفصؿ فى الطالب درسيا التى الهقررات ساعات هجهكع ÷ الطالب عمييا حصؿ التى النقاط هجهكع   

 التقدير كزف فى الهقرر ساعات عدد بضرب هقرر كؿ فى الطالب عمييا حصؿ التى النقاط تحسب ػ 2   
 . الهقرر فى الطالب عميو حصؿ الذل

 

 

 

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ مقدمةــــــــــــــــــــــــ   

 هثاؿ

 النقاط التقدير وزن التقدير رمز الطالب عمييا حصل التى الدرجة الساعات عدد المقرر

 9 4كB+ 5 85 2 جغ 301

 C 3 9 70 3 جغ 302
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 14.25 4كA 75 92 3 جغ 303

 B 4 16 80 4 جغ 304

 48.25    12 الهجهكع

 : كاآلتى الفصمى الهعدؿ حساب يتـ الحالة ىذه كفى 

 4ك02 = 12 ÷ 48ك25                                                   

    أك نجاحان  ) تخرجو حتى الطالب عمييا حصؿ التى النقاط عدد بقسهة التراكهى الهعدؿ حساب يتـ ػ 3  

   هع الهستكيات كؿ فى درسيا التى الهقررات ساعات هجهكع عمى الفصكؿ جهػيع فى ( رسكبان         

  )   D ) هقبكؿ بتقدير فيو الطالب كنجاح الثانية لمهرة إعادتو حالة فى الهقرر حساب يتـ أف هراعاة    

 ( ساعة 144 ) الساعات عدد ÷ الفصكؿ نقاط عدد : أل      

     هناظرة كمية هف الكمية إلى التحكيؿ :  (20 ) هادة   

   بعض فى االهتحاف أداء هف بيا كهعترؼ هناظرة كمية هف الكمية إلى الهحكؿ الطالب إعفاء يجكز ػ 1 

    أنػو ثبت إذا الكمية هجمس هف كاعتهادىا الهختصة األقساـ بهعرفة هقاصة إجػراء بعد الهقررات      

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ مقدمةــــــــــــــــــــــــ   

 رئيس هف بقرار اإلعفاء كيككف هنيا الهحكؿ الكمية فى تعادليا هقررات فى االهتحاف بنجاح اجتاز       

 .         الهختص القسـ هجمس كرأل الطبلب شئكف لجنة رأل عمى بناءن  الكمية هجمس هكافقة بعد الجاهعة      

 ( . كالثاهف السابع الهستكياف ) النيائية الفرقة فى الطبلب تحكيؿ يجكز ال ػ  2  

     كاالنسحاب كاإلضافة الحذؼ :  (21 ) هادة
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 فصؿ كؿ بداية هف األكؿ األسبكع خبلؿ استبدالو أك أكثر أك هقرر إضافة أك حذؼ لمطالب يجكز  ػ 1   
 .الهذككرة الهدة خبلؿ استبدؿ أك حذفو الذل الهقرر هف ( هنسحب ) هبلحظة سجمو فى تثبت كال ، دراسى

  

 العادل  الدراسى الفصؿ بداية هف السابع األسبكع نياية حتى ها هقرر هف االنسحاب لمطالب يجكز  ػ 2   
 ذلؾ ( هنسحب)  هبلحظة لو تثبت الحالة ىذه كفى الصيفى الفصؿ بداية هف الثالث األسبكع نياية كحتى ،
  % ( 30 ) لمغياب األقصى الحد الطالب يتجاكز لـ إذا

 قبكؿ كيشترط ، لمكمية عذران  يقدـ أف عميو الدراسى الفصؿ هقررات جهيع هف الطالب انسحب إذا ػ 3   
  .الكمية هجمس هف العذر

      األكاديهى اإلنذار :  (22 ) هادة

 ( أكؿ إنذار %  ) 10 إلى الهقرر فى غيابو نسبة كصكؿ حالة فى لمطالب األكاديهى اإلنذار يكجو  ػ 1   
 فى الغياب نسبة تجاكزت فإذا ، ( ثافو  إنذار ) لو يكجو % 20 إلى الهقرر فى الغياب نسبة كصمت فإذا ،

 ( .  صفر    ) هعدؿ الهقرر فى لمطالب كيحسب  االهتحاف دخكؿ هف الطالب حرهاف يتـ % 30 الهقرر

 ( .  2 ) عف هعدلو تدنى حالة فى أكاديهى إنذار لمطالب يكجو ػ 2   

 

 

 

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ مقدمةـــــــــــــــــــــــ   

      النيائى االهتحاف عف الغياب ( : 23 ) هادة

  راسب تقدير كيعطى ، الهقرر ذلؾ فى راسبان  يعتبر ، هعمف نيائى اهتحاف عف يتغيب هف كؿ  ػ 1   

 (         ( Fالقيرية الظركؼ حالة فى إال االهتحاف عقد قبؿ الكمية عهيد إلى هقبكالن  عذران  قدـ إذا إال  
  . بالجاهعة الطبلب شئكف كلجنة الكمية هجمس كيعتهده االهتحاف بعد العذر قبكؿ فيهكف

    أياـ ثبلثة خبلؿ نيائى اهتحاف حضكر عدـ عف الكمية عهيد إلى هقبكؿ بعذر الطالب تقدـ إذا  ػ 2  
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 يحتسب بالجاهعة الطبلب شئكف كلجنة الكمية هجمس هف اعتهاده كتـ االهتحاف عقد تاريخ هف       

  درجة هف % 60 عمى حاصبلن  يككف أف بشرط الهقرر ىذا فى  IC ( = هكتهؿ غير ) تقدير لو       

. الفصمية األعهاؿ      

     كتحسب التالى الدراسى الفصؿ فى الهقرر ىذا فى االهتحاف دخكؿ لمطالب يتاح الحالة ىذه كفػى      

    السابؽ الفصمية األعهاؿ درجة إلييا هضافان  النيائى االهتحاف درجة أساس عمى لو النيائية الدرجة     

 . عمييا حصكلو     

      النيائى االهتحاف إجراءات :  (24 ) هادة

 . دراسى فصل كل نياية فى النقل امتحانات تعقد  ـ 1     

  .االمتحانات إجراء فى بالسرية االلتزام ضرورة  ـ 2     

 رئيس اقتراح عمى وبناء الضرورة حالة فى ويجوز ، االمتحان أسئمة  المقرر أستاذ يضع ـ 3     

 .  القسم مجمس يختاره من يضعيا أن القسم          

 . القسم مجمس يحدده آخر زميل مع باالشتراك االمتحان المقرر أستاذ يصحح ـ 4     

 

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ مقدمةــــــــــــــــــــــــ   

 الكمية عهيد هف بإذف إال بدايتو هف ساعة ربع هضى بعد النيائى االهتحاف بدخكؿ لمطالب يسهح ال ػ 5     
 نصؼ هضى قبؿ  بالخركج لو يسهح كال القيرية الظركؼ حالة فى كذلؾ الطبلب لشئكف الكمية ككيؿ أك

 . االهتحاف كقت

 ذلؾ هف االستثناء الجاهعة كلهجمس ، كاحد يكـ فى هقرر هف أكثر فى الطالب اختبار يجكز ال ػ 6     
 . الكمية هجمس هف طمب عمى بناء
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20 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

  هخالفة أك ، الهحهكؿ بأجيزة االهتحاف لجنة دخكؿ أك ، فيو الشركع أك االهتحاف فى الغش ػ 7     
 يصدرىا التى الطبلب تأديب الئحة كفؽ الطالب عمييا يعاقب أهكر باالهتحاف الخاصة كالنظـ القكاعد
 .  الجاهعة هجمس

  .ذلؾ غير الكمية هجمس قرر إذا إال ساعتاف النيائى االهتحاف هدة ػ 8     

      األكاديهى السجؿ :  (25 ) هادة   

 فى يدرسيا التى الهقررات كيشهؿ ، الدراسى الطالب سير يكضح بياف ىك األكاديهى السجؿ  ػ 1      

 يكضح  كها عمييا حصؿ التى كالتقديرات ساعاتيا كعػدد كأرقػاهيا بػػرهكزىا دراسى فصؿ كؿ             
 هنيا أعفى التى الهقررات إلى باإلضافة العاـ التقدير كبياف التراكهى كالهعدؿ الفصمى الهعدؿ السجؿ
 .  الهحكؿ الطالب

 فى هتطمباتو استػكهاؿ الطالب عمى يتعذر هقرر لكؿ هؤقتان  يرصد تقدير ىك الهكتهؿ غير التقدير ػ 2      
  ) IC ) بالرهز     األكػاديهى السػجؿ فى لو كيػرهز ، القسـ هجمس هكافػقة بعد كذلؾ ، الهحدد الهكعد

  الجاهعة هتطمبات ( : 26 ) هادة 

. ساعتاف ، اآللى الحاسب( 100 حسب ) ككد ػ         

 

 

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ مقدمةــــــــــــــــــــــــ   

. كاحدة ساعة ، اإلنساف حقكؽ ( 200 حؽ ) ككد ػ         

 الكمية هتطمبات :  (27 ) هادة  

. الكمية أقساـ جهيع فى كتدرس : العربية المغة ػ 1        

. الكمية أقساـ جهيع فى كتدرس : األجنبية المغة ػ 2        
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

(. اآلثار ، التاريخ ، الفمسفة ، العربية المغة ) أقساـ فى كتدرس : الشرقية المغات ػ 3        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ

ػ

ػ

 ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ

ػ

ػ

اضبراطجػاضدرادغظػ:ػثاظغاػ

 

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

24 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ

ػ

ػ

 ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ

ػ

ػ(1ػ)
الئحظػاضداراتػاضططتطدةػضدرجظػاضضغداظسػ

 سؼػاضضعظػاضطربغظػوآدابؼا

 ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة العربٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
الئحظػاضداراتػاضططتطدةػضدرجظػاضضغداظسػ(1)

 سؼػاضضعظػاضطربغظػوآدابؼا

ػ(دارظػططتطدة19)اضطدتوىػاألولػ
ػ(طػرراتػإجبارغظػ)

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 و
 المشاركة

 تطبٌقات
  و

 تدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

حسب اآللى الحاسب 1

100 
2 100 5 10 10 75  

 عرب( 1 )وصرف  نحو 2

101 
3 100 5 10 10 75  

 األدب قضاٌا 3
 الجاهلى

 عرب

102 
2 100 5 10 10 75  

  75 10 10 5 100 2 103عرب اللغة علم إلى مدخل 4

 األدبٌة المصادر 5
 واللغوٌة

  75 10 10 5 100 2 104عرب

 علوم إلى مدخل 6
 ونصوصه القرآن

  75 10 10 5 100 2 105عرب

 قبل بٌة العر ال قافة 7
 اإلسالم

  75 10 10 5 100 2 106عرب

  وربٌة لغة 8

(              1)وترجمة

/ فرنسٌة/إنجلٌزٌة)
(  لمانٌة

 107عرب

 متطلب
 كلٌة

2 100 5 10 10 75  

       17  المجموع 

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 و
 المشاركة

 تطبٌقات
 و

 تدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 كتاب فى قراءة 1

(  دب()1)قدٌم

 عرب

108 
2 100 5 10 10 75  

 عرب( 1(لغوٌة تطبٌقات 2

109  
2 100 5 10 10 75  

  75     2  المجموع 

ػــــــــــــــــــــــــ   الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة العربٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ(دارظػططتطدة17):ػاضطدتوىػاضثاظؼ
ػ(طػرراتػإجبارغظػػ)

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 اإلنسان حقوق 1
( جامعة متطلب)

 200حق

 

1 100 5 10 10 75  

 عرب( 2)وصرف نحو  2

201 
 نحو 75 10 10 5 100 3

(1)وصرف
 101عرب

 عرب األدب نظرٌة 3

202 
2 100 5 10 10 75  

  75 10 10 5 100 2 203عرب لغوٌة مهارات 4

 للغوٌات مدخل 5
 الحدٌ ة

 إلى مدخل 75 10 10 5 100 2 204عرب
 اللغة علم

 103عرب

( 1)عربٌة بالغة 6

( والبدٌع البٌان)

  75 10 10 5 100 2 205عرب

 األدب نصوص 7
 الجاهلى

 206عرب

 

 األدب قضاٌا 75 10 10 5 100 3
 الجاهلى

 102عرب

       15  المجموع 

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 ة والمشارك
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 الفرق  دبٌات 1
  اإلسالمٌة والمذاهب

 عرب

207 
2 5 10 10 75 5  

 كتاب فى قراءة 2

( بالغة()2)قدٌم

 عرب

208 
 فى قراءة 5 75 10 10 5 2

 كتاب

( 1)قدٌم

 108عرب

      2  المجموع 

ػ
 

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة العربٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ(دارظػططتطدة18):ػاضطدتوىػاضثاضث

ػ(طػرراتػإجبارغظػػ)
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 كود المقرر اسم م
المقر

 ر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

والمشارك
 ة

 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 عرب ( 3) وصرف نحو 1

301 
 نحو 75 10 10 5 100 3

( 2)وصرف

 201 عرب

 األدب قضاٌا 2
 واألموى اإلسالمى

 عرب

302 
 األدب قضاٌا 75 10 10 5 100 2

 الجاهلى

 102عرب

( 2)عربٌة بالغة 3

( المعانى)

عرب

303 
 بالغة 75 10 10 5 100 2

( 1)عربٌة

( وبدٌع بٌان)

 205عرب

 الشعر موسٌقى 4
 القدٌم

عرب

304 
3 100 5 10 10 75  

 فى العربٌة ال قافة 5
 اإلسالم صدر

 األموى والعصر

عرب

305 
 ال قافة 75 10 10 5 100 2

 قبل العربٌة
 اإلسالم

 106عرب

 علم إلى مدخل 6
 ونصوصه الحدٌث

عرب

306 
 إلى مدخل 75 10 10 5 100 2

 القرآن علوم

 105عرب

  وربٌة لغة 7

(                  2)وترجمة

/ فرنسٌة/إنجلٌزٌة)
(  لمانٌة

( كلٌة متطلب)

عرب

307 

 

  وربٌة لغة 75 10 10 5 100 2

( 1)وترجمة

 107عرب

       16  المجموع 

ػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات  

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 
 االمتحان
 النهائى

 

 عرب عروضٌة تطبٌقات 1

308 
2 100 5 10 10 75  

 كتاب فى قراءة 2

( لغة()3)قدٌم

 عرب

309 
 فى قراءة 75 10 10 5 100 2

( 2)قدٌم كتاب

 208عرب

      2  المجموع 

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة العربٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
(ػططتطدةػدارظ18:ػ)اضرابعػاضطدتوى
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ(طػرراتػإجبارغظػػ)
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 عرب( 4)وصرف نحو 1

401 
 نحو 75 10 10 5 100 3

( 3)وصرف

 301عرب

 الشعر موسٌقى 2
 الجدٌد

 عرب

402 
 موسٌقى 75 10 10 5 100 2

 القدٌم الشعر

 304عرب

  75 10 10 5 100 2 403عرب( 1)اللغة فقه 3

  75 10 10 5 100 2 404عرب الصوفى األدب 4

 األدب نصوص 5
 واألموى اإلسالمى

 نصوص 75 10 10 5 100 3 405عرب
 األدب

 الجاهلى

 206عرب

 التشرٌع إلى مدخل 6
 اإلسالمى

 406عرب

 

 إلى مدخل 75 10 10 5 100 2
 الحدٌث علم

 306عرب

( 1)شرقٌة لغة 7

( كلٌة متطلب)

 407عرب

 

2 100 5 10 10 75  

       16  المجموع 

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 
 االمتحان
 النهائى

 

 تطبٌقات 1

( 2)عروضٌة

( التفعٌلة شعر)

 تطبٌقات 75 10 10 5 100 2 408عرب

( 1)عروضٌة

 307عرب

 كتاب فى قراءة 2

( نقد()4)قدٌم

 عرب

409 
 فى قراءة 75 10 10 5 100 2

( 3)قدٌم كتاب

 308عرب

      2  المجموع 

 
ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة العربٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ػ(دارظػططتطدة15):ػاضطدتوىػاضخاطس
ػ(طػرراتػإجبارغظػػ)
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)

 االمتحان
 النهائى

 



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

31 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

( السابع

 عرب( 5)وصرف نحو 1

501 
 نحو 75 10 10 5 100 3

( 4)وصرف

 401عرب

 الشعر قضاٌا 2
 العباسى

 عرب

502 
 األدب قضاٌا 75 10 10 5 100 2

 اإلسالمى
 واألموى

 302عرب

 األدبى النقد 3
 القدٌم

  75 10 10 5 100 2 503عرب

( 1 )اللغة فقه 75 10 10 5 100 2 504عرب( 2)اللغة فقه 4

 403عرب

 مصر  دب 5
 اإلسالمٌة

  75 10 10 5 100 2 505عرب

 العربٌة ال قافة 6
 العصر فى

 العباسى

 العربٌة ال قافة 75 10 10 5 100 2 506عرب
 صدر فى
 والعصر اإلسالم

 األموى

 305عرب

 (2 )شرقٌة لغة 7
- إنجلٌزٌة(

- فرنسٌة
(   لمانٌة

( كلٌة متطلب)

 507عرب

 

( 1)شرقٌة لغة 75 10 10 5 100 2

 407عرب

       15  المجموع 

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 
 االمتحان
 النهائى

 

 تطبٌقات 1
(  2)لغوٌة

 تطبٌقات 75 10 10 5 100 2 508 عرب
( 1)لغوٌة

 109عرب

 كتاب فى قراءة 2

(  دب()5)قدٌم
 كتاب فى قراءة 75 10 10 5 100 2  509 عرب

( 4)قدٌم

 409عرب

      2  المجموع 

 
ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة العربٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ػ(دارظػططتطدة18):ػاضطدتوىػاضدادس
ػ(طػرراتػإجبارغظػػ)
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 االمتحان
 النهائى
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 األسبوع)
( السابع

 

عرب( 6 )وصرف نحو 1

601 
 نحو 75 10 10 5 100 3

( 5)وصرف

 501عرب

 الحضارة 2
 اإلسالمٌة

عرب

602 
2 100 5 10 10 75  

عرب العباسى الن ر  3

603 
 الشعر قضاٌا 75 10 10 5 100 2

 العباسى

 502عرب

 مصر  دب 4
 اإلسالمٌة

عرب

604 
 األندلسى األدب 75 10 10 5 100 2

 505عرب

 األدب نصوص 5
 العباسى

 واألندلسى

عرب

605 
 األدب نصوص 75 10 10 5 100 3

 اإلسالمى
 واألموى

 405عرب

 التفسٌر مناهج 6
 القرآنى

عرب

606 
 إلى مدخل 75 10 10 5 100 2

 التشرٌع
 اإلسالمى

 406عرب

 من الترجمة 7
     األوربٌة

( كلٌة متطلب)

عرب

607 

 

( 2) وروبٌة لغة 75 10 10 5 100 2

 307عرب

       16  المجموع 

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 
 االمتحان
 النهائى

 

 االستشراق 1
 ومدارسه

عرب

608 
2 100 5 10 10 75  

 من مختارات 2
 التفسٌر

عرب

609 
2 100 5 10 10 75  

       2  المجموع 

 

 ػ



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

33 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة العربٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ(دارظػططتطدة18):ػاضطدتوىػاضدابع

ػ(طػرراتػإجبارغظػػ)
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 نحو 75 10 10 5 100 3 701 عرب( 7 )وصرف نحو 1

( 6)وصرف

 601عرب

  75 10 10 5 100 3 702 عرب بحث قاعة 2

  75 10 10 5 100 2 703عرب المقارن األدب 3

  75 10 10 5 100 2 704عرب الشعبى األدب 4

  75 10 10 5 100 2 705عرب الحدٌث العربى الشعر 5

  75 10 10 5 100 2 706 عرب األدبى النقد مناهج 6

  75 10 10 5 100 2 707عرب فكرٌة مذاهب 7

       16  المجموع 

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 
 االمتحان
 النهائى

 

 إسالمٌة قضاٌا 1
 معاصرة

  75 10 10 5 100 2 708 عرب

  75 10 10 5 100 2 709 عرب الطفل  دب 2

       2  المجموع 

ػ
 ػ
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34 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة العربٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ(دارظػططتطدة18):ػاضطدتوىػاضثاطن

ػ(طػرراتػإجبارغظػػ)
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 عرب( 8)وصرف نحو 1

801 
 نحو 75 10 10 5 100 3

( 7)وصرف

 701عرب

 والسردٌات القصة 2
 الحدٌ ة

 عرب

802 
2 100 5 10 10 75  

 العربى الشعر 3
 المعاصر

 عرب

803  
 العربى الشعر 75 10 10 5 100 2

 الحدٌث

 705عرب

 عرب الجدٌدة البالغة 4

804 
2 100 5 10 10 75  

 عرب النص لغة علم 5

805 
 مدخل 75 10 10 5 100 2

 للغوٌات
 الحدٌ ة

 204عرب

 األدب نصوص 6
 والمعاصر الحدٌث

 نصوص 75 10 10 5 100 3   806عرب
 األدب

 العباسى
 واألندلسى

 605عرب

 عرب المسرحٌة 7

807 
2 100 5 10 10 75  

       16  المجموع 

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 
 االمتحان
 النهائى

 

 عرب الحر الشعر قضاٌا 1

808 
2 100 5 10 10 75  

 تحقٌق إلى مدخل 2
 النصوص

 عرب

809 
2 100 5 10 10 75  

       2  المجموع 

ػ
 ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 

 

 

 (2)  

الئحظػاضداراتػاضططتطدةػضدرجظػاضضغداظسػ

ػسؼػاضضعظػاضطبرغظػوآدابؼاػ

ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة العبرٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

الئحظػاضداراتػاضططتطدةػضدرجظػاضضغداظسػ ( 2) 

ػسؼػاضضعظػاضطبرغظػوآدابؼاػ
(ػططتطدةػدارظػ20ػ:ػ)األولػاضطدتوى

 ػ(إجبارغظػطػرراتػ)ػ

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 اآللى الحاسب 1
 [ جامعة متطلب ] 

حسب

100 
2 100 5 10 10 75  

 اللغة نحو 2

( 1)العبرٌة
  75 10 10 5 100 4 101عبر

  75 10 10 5 100 2 102عبر اللغة علم 3

  75 10 10 5 100 2 103عبر سامٌة حضارات 4

  75 10 10 5 100 4 104عبر وتدرٌبات محاد ة 5

  75 10 10 5 100 2 105عبر إسرائٌل بنى تارٌخ 6

(    صرف )عربٌة لغة 7
( كلٌة متطلب)

  75 10 10 5 100 2 106ع لغ

       18  المجموع 

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 
 االمتحان
 النهائى

 

  75 10 10 5 100 2 107عبر فلسطٌن جغرافٌا 1

  75 10 10 5 100 2 108عبر وإمالء قراءة 2

  75 10 10 5 100 2 109عبر المشرق ٌهود 3

       2  المجموع 

ػ

 ػ
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38 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة العبرٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
(ػططتطدةػدارظػ19ػ:ػ)اضثاظؼػاضطدتوى

 ػ(إجبارغظػطػررات)ػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

 اإلنسان حقوق 1
( جامعة متطلب)

  75 10 10 5 100 1 200حق

 اللغة نحو 2

( 2)العبرٌة
 اللغة نحو 75 10 10 5 100 4 201عبر

( 1)العبرٌة

 101عبر

 عبرٌة نصوص 3

( 1)حدٌ ة
  75 10 10 5 100 3 202عبر

 محاد ة 4

( 1)واستماع
  75 10 10 5 100 3 203عبر

  75 10 10 5 100 2 204عبر ٌهودٌة دٌانة 5

  75 10 10 5 100 2 205عبر وتدرٌبات قراءة 6

   وربٌة لغة 7
( كلٌة متطلب)

 لغ

 206 ور
2 100 5 10 10 75  

       17  المجموع 

ػ
ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 
 االمتحان
 النهائى

 

 والطوائف الفرق 1
 الٌهودٌة

  75 10 10 5 100 2 207عبر

 نحوٌة تطبٌقات 2
 وإمالء

  75 10 10 5 100 2 208عبر

 فى السٌاسى النظام 3
 إسرائٌل

  75 10 10 5 100 2 209عبر

       2  المجموع 

ػ
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39 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة العبرٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ(ػططتطدةػدارظػػ18:ػ)ػاضثاضثػاضطدتوى

 ػ(إجبارغظػطػررات)ػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

نحو اللغة  1
( 3)العبرٌة

نحو اللغة  75 10 10 5 100 4 301عبر
( 2)العبرٌة

 201عبر

لغة عبرٌة حدٌ ة  2
ونصوص 

  75 10 10 5 100 4 302عبر

محاد ة  3
( 2)واستماع

محاد ة  75 10 10 5 100 2 303عبر
( 1)واستماع

 203عبر

مدخل إلى العهد  4
القدٌم مع 
النصوص 

  75 10 10 5 100 2 304عبر

  75 10 10 5 100 2 305عبرالحركة الصهٌونٌة  5

 (صرف)لغة عربٌة 6
 (متطلب كلٌة)

لغ ع 
306 

لغة عربٌة  75 10 10 5 100 
     (صرف)

 106لغ ع

       16 المجموع  

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 
 االمتحان
 النهائى

 

  75 10 10 5 100 2 307عبر العبرٌة العامٌة 1

  75 10 10 5 100 2 308عبر  وربا ٌهود 2

 فى عبرٌة نصوص 3
 السٌاسٌة المجاالت

 والدبلوماسٌة

  75 10 10 5 100 2 309عبر

       2  المجموع 

ػ

 ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة العبرٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 ػ(ططتطدةػدارظػ18:ػ)ػاضرابعػاضطدتوى

 ػ(إجبارغظػطػررات)ػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

نحو اللغة العبرٌة  1
(4 )

نحو اللغة  75 10 10 5 100 4 401عبر
( 3)العبرٌة 

 301عبر

نصوص عبرٌة  2
( 2)حدٌ ة 

نصوص  75 10 10 5 100 4 402عبر
عبرٌة 
( 1)حدٌ ة

 202عبر

محاد ة وإنشاء  3
(1 )

  75 10 10 5 100 2 403عبر

لغة آرامٌة  4
وسرٌانٌة مع 

( 1)النصوص 

  75 10 10 5 100 2 404عبر

نقوش ومخطوطات  5
سامٌة 

  75 10 10 5 100 2 405عبر

متطلب )لغة  وربٌة 6
 (كلٌة

لغ 
 406 ور

لغة  وربٌة  75 10 10 5 100 2
 206لغ  ور

       16 المجموع  
 

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 
 االمتحان
 النهائى

 

 فى عبرٌة نصوص 1
 العسكرٌة المجاالت
 واألمنٌة

  75 10 10 5 100 2 407عبر

  75 10 10 5 100 2 408عبر عبرٌة مصادر 2

  75 10 10 5 100 2 409عبر واستماع محاد ة 3

       2  المجموع 

ػػ
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41 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة العبرٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 ػ(ػططتطدةػدارظػ18:ػ)ػاضخاطسػاضطدتوى

ػ(:إجبارغظػطػررات)ػ  

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

نصوص عبرٌة  1
( 3)حدٌ ة

نصوص  75 10 10 5 100 4 501عبر
عبرٌة 
( 2)حدٌ ة

 402عبر

محاد ة  75 10 10 5 100 4 502عبر( 2)محاد ة وإنشاء 2
( 1)وإنشاء

 403عبر

لغة آرامٌة  3
وسرٌانٌة مع 

( 2)النصوص

لغة آرامٌة  75 10 10 5 100 2 503عبر
وسرٌانٌة مع 

( 2)النصوص
 404عبر

  75 10 10 5 100 2 504عبرعبرٌة المشنا  4

  75 10 10 5 100 2 505عبرالن ر العبرى القدٌم  5

مناهج )لغة عربٌة  6
            (النقد األدبً

 (متطلب كلٌة  )

لغ ع 
506 

لغة عربٌة  75 10 10 5 100 2
لغ ع (صرف)

306 

       16 المجموع  

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 
 االمتحان
 النهائى

 

  75 10 10 5 100 2 507عبر عبرٌة لغوٌات 1

 فى عبرٌة نصوص 2
 االقتصادٌة المجاالت

 والسٌاحٌة

  75 10 10 5 100 2 508عبر

  75 10 10 5 100 2 509عبر القدٌم العهد تفاسٌر 3

       2  المجموع 

ػ

 ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة العبرٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 ػ(ططتطدةػدارظػ18:ػ)ػاضدادسػاضطدتوى

 ػ(إجبارغظػطػرراتػػػػػ)ػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

نصوص عبرٌة  1
( 4)حدٌ ة

نصوص  75 10 10 5 100 4 601عبر
عبرٌة 
( 3)حدٌ ة

 501عبر

محاد ة  2
( 3)واستماع

محاد ة  75 10 10 5 100 2 602عبر
( 2)واستماع

 303عبر

  75 10 10 5 100 2 603عبر دب عبرى وسٌط  3

مدخل إلى التلمود  4
والمدراشٌم 

  75 10 10 5 100 2 604عبر

تارٌخ األدب العبرى  5
الحدٌث والمعاصر 

  75 10 10 5 100 2 605عبر

لغة  وروبٌة حدٌ ة       7
 (متطلب كلٌة  )

لغ 
 606 ور

لغة  وربٌة لغ  75 10 10 5 100 2
 406 ور 

       16 المجموع  

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 
 االمتحان
 النهائى

 

 القصة من نماذج 1
 الحدٌ ة العبرٌة

  75 10 10 5 100 2 607عبر

 العبرى المقال 2
 الحدٌث

  75 10 10 5 100 2 608عبر

 الشعر من نماذج 3
 الحدٌث العبرى

  75 10 10 5 100 2 609عبر

       2  المجموع 
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43 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة العبرٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 ػ(ططتطدةػدارظػ18:ػ)ػاضدابعػاضطدتوى

ػػ(إجبارغظػطػرراتػ)ػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

 سالٌب عبرٌة  1
حدٌ ة 

  75 10 10 5 100 4 701عبر

الترجمة من  2
العبرٌة 

  75 10 10 5 100 4 702عبر

الدراما العبرٌة  3
الحدٌ ة 

  75 10 10 5 100 2 703عبر

الشعر العبرى  4
القدٌم 

  75 10 10 5 100 2 704عبر

  75 10 10 5 100 2 705عبرالنحو المقارن  5

الن ر العبرى  6
المعاصر 

  75 10 10 5 100 2 706عبر

       16 المجموع  

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 
 االمتحان
 النهائى

 

 المجاالت فى ترجمة 1
 والفكرٌة السٌاسٌة

  75 10 10 5 100 2 707عبر

 العبرٌة الرواٌة 2
 الحدٌ ة

  75 10 10 5 100 2 708عبر

 القدٌم العبرى األدب 3
 ( والحكمة الرؤى)

  75 10 10 5 100 2 709عبر

       2  المجموع 

ػ

 ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة العبرٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ(ػدارظػططتطدةػ18ػ):ػاضطدتوىػاضثاطن

ػ(طػرراتػإجبارغظػػ)ػػػػػػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

الشعر العبرى  1
المعاصر 

الشعر العبرى  75 10 10 5 100 2 801عبر
القدٌم 

 704عبر

الترجمة من  2
العبرٌة 

  75 10 10 5 100 4 802عبر

  75 10 10 5 100 4 803عبرمناهج البحث  3

اآلداب اآلرامٌة  4
والسرٌانٌة 

  75 10 10 5 100 2 804عبر

  75 10 10 5 100 2 805عبرفقه اللغات السامٌة  5

لغة  وربٌة حدٌ ة   6
نصوص )

  (متخصصة
 (متطلب كلٌة  )

لغة  وربٌة لغ  75 10 10 5 100 2 806عبر
 606 ور

       16 المجموع  

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 
 االمتحان
 النهائى

 

 المجاالت فى ترجمة 1
 العلمٌة

 والتكنولوجٌة

  75 10 10 5 100 2 807عبر

 فى االستشراق 2
 اإلسرائٌلٌة الكتابات

  75 10 10 5 100 2 808عبر

  75 10 10 5 100 2 809عبر واستماع محاد ة 3

       2  المجموع 

لٕاػؼ ػبيخ 

 .مبػخ148إرًبنٗ اننبػبد انًؼتًؼح انتٗ ٚزت ػهٗ انطبنت ارتٛبفْب  -1

إال فٗ انضبالد انتٗ تُض ػهٛٓب . مبػخ (18)مبػخ، ٔال تقٚؼ ػٍ  (14)ال تمم اننبػبد فٗ كم فظم ػؿامٗ ػٍ  -2

 .انالئضخ

نًؼبٚٛـ أكبػًٚٛخ ػلٛمخ، ٔيٍ حى ال ُٚجغٗ نهطبنت أٌ ٚؼؿك "انًمـؿاد انؼؿامٛخ انٕاؿػح ثبنالئضخ يـتجخ ٔفمب -3

فٗ  )ٔػهٗ مجٛم انًخبل . يٍ يمـؿاد انفـق انتبنٛخ إال ثؼؼ أٌ ٚزتبف يتطهجّ اننبثك فٗ انفـلخ اننبثمخ" يمـؿا
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

فال ٚؼؿك انطبنت َضٕ انهغخ انؼجـٚخ  (3)َٔضٕ انهغخ انؼجـٚخ  (2)َٔضٕ انهغخ انؼجـٚخ  (1)انالئضخ َضٕ انهغخ انؼجـٚخ

 (2)إال ثؼؼ أٌ ٚكٌٕ لؼ ارتبف انًتطهت اننبثك، ْٕٔ َضٕ انهغخ انؼجـٚخ (3)

 

 

 

 (3)  

ػاضضغداظسػضدرجظػاضططتطدةػاضداراتػالئحظػ
 وآدابؼاػاضذرشغظػاضضعاتػسؼ

ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغات الشرقٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

الئضخ اننبػبد انًؼتًؼح نؼؿرخ انهٛنبَل  ( 3) 

ػفٗ انهغبد انشـلٛخ ٔآػاثٓب
 (ططتطدةػدارظػ20(:ػ)رامػ)األولػاضطدتوىػػػػػ

 ػ(إجبارغظػطػرراتػػػػػ)ػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

 اآللى الحاسب 1
[ جامعة متطلب ] 

حسب

100 
2 100 5 10 10 75  

اللغة  الفارسٌة  1
(1 )

  75 10 10 5 100 4 101لغ 

  75 10 10 5 100 4 102لغ ( 1)اللغة التركٌة  2

اللغة األوردٌة  3
(1 )

  75 10 10 5 100 4 103لغ 

البٌئة العامة  4
للغات الشرقٌة 

(1 )

  75 10 10 5 100 2 104لغ 

(    1)اللغة العربٌة 5
 (تطبٌقات لغوٌة)
 (متطلب كلٌة)

لغ ع 
105  

2 100 5 10 10 75  

       18 المجموع  

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررًاػواحدًاػػ)طػرراتػاختغارغظػ
كود اسم المقرر م 

المقرر 
عدد 

الساعات 
الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

الفكر اإلسالمى فى  1
( 1)المشرق 

  75 10 10 5 100 2 106لغ 

علم اللغة العام  2
(1  )

  75 10 10 5 100 2 107لغ 

       2 المجموع  

ػ
 ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغات الشرقٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ(ػدارظػططتطدة19)(رام):ػاضطدتوىػاضثاظؼ

ػ(ػطػرراتػإجبارغظػ)ػػػػػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

حقوق اإلنسان  1
 (متطلب جامعة)

  75 10 10 5 100 1 200حق 

اللغة الفارسٌة  2
(2 ) 

اللغة  75 10 10 5 100 4 201لغ 
( 1)الفارسٌة

 101لغ 

اللغة  75 10 10 5 100 4 202لغ ( 2)اللغة التركٌة  3
(  1)التركٌة

 102لغ 

اللغة  75 10 10 5 100 4 203لغ ( 2)اللغة األردٌة  4
( 1)االوردٌة

 103لغ 

البٌئة العامة  5
للغات 

( 2)الشرقٌة

البٌئة العامة  75 10 10 5 100 2 204لغ 
للغات 

( 1)الشرقٌة
 104لغ 

6 
 
 
 

اللغة األوربٌة 
( 1)الحدٌ ة 

-انجلٌزى)
  (فرنسى

 (متطلب كلٌة)    

  75 10 10 5 100 2  205  لغ

       17 المجموع  

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررًاػواحدًاػػ)طػرراتػاختغارغظػ
كود اسم المقرر م 

المقرر 
عدد 

الساعا
ت 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

الفكر اإلسالمى فى  1
( 2)المشرق 

الفكر  75 10 10 5 100 2 206لغ
اإلسالمى فى 

( 1)المشرق
 106لغ 

علم اللغة العام  2
(2  )

علم اللغة  75 10 10 5 100 2 207لغ
لغ  (1)العام
107 

       2 المجموع  
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغات الشرقٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ(ػاضترصغظػاضضعظػسرع)ػ

 (ططتطدةػدارظػ18:ػ)اضثاضثػاضطدتوىػػػػػػ

 ػ(إجبارغظػطػرراتػػػػػػ)ػ

عدد كود المقرر اسم المقرر م 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

1 

( 2)لغة فارسٌة 

( 1)اللغة الفارسٌة 75 10 10 5 100 2 301لغ ت 
لغة +101لغ 

لغ  (2)فارسٌة
201 

تطبقات لغوٌة و  2
( 1)إنشاء 

 75 10 10 5 100 2 302لغ ت
 

  75 10 10 5 100 4 303لغ ت سالجقة الروم  3

  75 10 10 5 100 3 304لغ ت مناهج البحث  4

علوم اللغة  5
التركٌة 

  75 10 10 5 100 3 305لغ ت 

( 2)اللغة العربٌة 6
نظرٌة النقد )

         (األدبى
 (متطلب كلٌة )

( 1)اللغة العربٌة 75 10 10 5 100 2 306 لغ ع
   (تطبٌقات لغوٌة)
لغ  (متطلب كلٌة)

 105ع 

       16 المجموع  

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

عدد كود المقرر اسم المقرر م 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 

الحضور 
والمشاركة 

تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

مقدمة فى علم  1
الترجمة 

  75 10 10 5 100 2 307لغ ت 

التصوف اإلسالمى  2
فى تركٌا مع 

النصوص  

  75 10 10 5 100 2 308لغ ت 

       2 المجموع  



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

50 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغات الشرقٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
(ػططتطدةػدارظػ18:ػ)اضرابعػاضطدتوى

ػ(إجبارغظػطػررات)ػ  

عدد كود المقرر اسم المقرر م 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

استماع و محاد ة  1
(1  )

 2 401لغ ت 
100 5 10 10 75 

 

2 
تطبٌقات لغوٌة و 

( 2)إنشاء 
 2 402لغ ت 

تطبٌقات  75 10 10 5 100
لغوٌة و 

لغ ( 1)إنشاء 
 302ت 

اللهجات التركٌة  3
(1) 

 2 403لغ ت 
100 5 10 10 75  

 (1)األدب  التركى  4
  (حتى التنظٌمات )

 4 404لغ ت 
100 5 10 10 75 

 

تارٌخ الدولة  5
الع مانٌة مع 

(  1)النصوص 
 4 405لغ ت 

100 5 10 10 75 
 

اللغة األروبٌة  6
( 2)الحدٌ ة 

– إنجلٌزى  )
كتابة  (فرنسى 

مقالة          
 (متطلب كلٌة )

لغ  ور 
406 

اللغة األروبٌة  75 10 10 5 100 2
( 1)الحدٌ ة 

– إَزهٛقٖ  )

 (فـَنٗ 

كتبثخ يمبنخ  

          205لغ  ور 

       16 المجموع  

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

1 
مصادر  دبٌة تركٌة  

لغ 
 407ت

2 
100 5 10 10 75  

الفنون التركٌة  2
اإلسالمٌة  

لغ ت 
408 

2 
100 5 10 10 75  

       2 المجموع  

ػ
ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغات الشرقٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

51 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ(ػدارظػططتطدة18):ػاضطدتوىػاضخاطس

ػ(طػرراتػإجبارغظػػ)ػػػػػػ

عدد كود المقرر اسم المقرر م 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

1 
استماع و محاد ة 

(2 )

استماع  75 10 10 5 100 2 501لغ ت 
( 1)ومحاد ة

 401لغ ت

2 
( 3)اللغة الفارسٌة 

 

لغة  75 10 10 5 100 2 502لغ ت 
( 2)فارسٌة

 301لغ ت

3 

(  2 )األدب التركى 
 (األدب الحدٌث )

األدب التركى  75 10 10 5 100 3 503لغ ت 
 (1  )

حتى 
التنظٌمات   

 404لغ ت 

تارٌخ الدولة  4
الع مانٌة مع 

(  2)النصوص 
 

 75 10 10 5 100 3 504لغ ت 
تارٌخ الدولة 

( 1)الع مانٌة
 405لغ ت

الو ائق الع مانٌة  5
(1 )

 75 10 10 5 100 2 505لغ ت 
 

(       3)اللغة العربٌة 6
تحلٌل النص  )

      (األدبى
 (متطلب كلٌة )

اللغة  75 10 10 5 100 2 506لغ ع
( 2)العربٌة

تطبٌقات )
      (لغوٌة
 306لغ ع

       16 المجموع  

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررًاػواحدًاػػ)طػرراتػاختغارغظػ
عدد كود المقرر اسم المقرر م 

الساعات 
الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

المخطوطات  1
الع مانٌة  

 2 507لغ ت 
100 5 10 10 75  

مصادر تارٌخٌة  2
تركٌة   

 
 2 508لغ ت 

100 5 10 10 75  

       2 المجموع  
ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغات الشرقٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

52 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ(ططتطدةػدارظػ18:ػ)اضدادسػاضطدتوى

 ػ(إجبارغظػطػرراتػػػػػػ)ػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

ترجمة من  1
التركٌة و إلٌها 

(4 )

لغ ت 
601  

2 100 5 10 10 75  

اللهجات التركٌة  2
(2  )

لغ ت 
602 

اللهجات  75 10 10 5 100 2
(    1)التركٌة
 403لغ ت 

( 3)األدب التركى  3
األدب المعاصر  

لغ ت 
603 

األدب  75 10 10 5 100 4
( 2)التركى

األدب الحدٌث 
 503لغ ت 

تارٌخ تركٌا  4
الحدٌث و 

المعاصر مع 
النصوص  

لغ ت 
604 

تارٌخ الدولة  75 10 10 5 100 4
الع مانٌة 

( 2)والنصوص
 504لغ ت

الو ائق  5
( 2)الع مانٌة

لغ ت 
605 

الو ا ق  75 10 10 5 100 2
(  1)الع مانٌة

 505لغ ت 

( 3)اللغة األروبٌة 6
إنجلٌزى )الحدٌ ة 

 (فرنسى –
نصوص  دبٌة 

متخصصة 
 (متطلب كلٌة)

لغ  ور 
606 

اللغة األوربٌة  75 10 10 5 100 2
( 2)الحدٌ ة

–إنجلٌزى)
  (فرنسى
 406لغ  ور

 

       16 المجموع  

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررًاػواحدًاػػ)طػرراتػاختغارغظػ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
 الساعات

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

المسرح التركى  1
الحدٌث  

لغ 
 607ت

2 
100 5 10 10 75  

القصة التركٌة  2
الحدٌ ة  

لغ 
 608ت

2 
100 5 10 10 75  

       2 المجموع  
ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغات الشرقٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

53 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

(ػططتطدةػدارظػ18) :اضدابعػاضطدتوى

ػ(ػإجبارغظػطػررات)ػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

ترجمة  1
(  1)تخصصٌة

– سٌاسٌة )
 (عسكرٌة

لغ ت 
701 

3 100 5 10 10 75  

استماع و محاد ة  2
(4  )

لغ ت 
702 

استماع  75 10 10 5 100 3
( 2)وتحدث

 501لغ ت

( 1)تعبٌر و إنشاء 3
كتابة مقال باللغة )

 (التركٌة 

لغ ت 
703 

2 100 5 10 10 75  

 عالم األدب التركى  4
الحدٌث و المعاصر   

لغ ت 
704 

4 
 

100 5 10 10 75  

التارٌخ التركى فى  5
 سٌا الوسطى 

لغ ت 
705 

2 100 5 10 10 75  

(        4)اللغة العربٌة 6
نظرٌة االدب  )

   (المقارن 
 (متطلب كلٌة )

لغ ع 
706 

اللغة  75 10 10 5 100 2
( 3)العربٌة

تطبٌقات )
تحلٌل )(لغوٌة

 (النص األدبى
 506لغ ع

       16 المجموع  

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

ترجمة من العربٌة  1
( 1)إلى التركٌة

لغ ت 
707 

 
100 5 10 10 75  

قضاٌا الترجمة  2
التركٌة  

لغ ت 
708 

 
100 5 10 10 75  

       2 المجموع  
 

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغات الشرقٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

54 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

     (ططتطدةػدارظػ18:ػ)اضثاطنػاضطدتوى

 ػ(إجبارغظػطػرراتػػػػػػ)ػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

ترجمة تخصصٌة  1
- قتصادٌة )(2)

  (علمٌة
لغ ت 
801 

ترجمة  75 10 10 5 100 3
تخصصٌة 

سٌاسٌة )
      (عسكرٌة

 701لغ 

لغ ت األدب الشعبى    2
802 

2 100 5 10 10 75 
 

األدب التركى فى  3
 سٌا الوسطى  

لغ ت 
803 

3 100 5 10 10 75 
 

األدب التركى  4
المقارن  

لغ ت 
804 

3 100 5 10 10 75 
 

(   2)تعبٌر وإنشاء  5
لغ ت 
805 

3 
 

تعبٌروإنشاء  75 10 10 5 100
كتابة مقال )

 (باللغة التركٌة
 703لغ ت

اللغة األروبٌة  6
(  4)الحدٌ ة

– انجلٌزى  )
إنشاء  (فرنسى 

 (متطلب كلٌة )

لغ  ور 
806 

اللغة األوربٌة  75 10 10 5 100 2
(        3)الحدٌ ة

-انجلٌزى)
لغ  ور  (فرنسى
606 

       16 المجموع  

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررًاػواحدًاػػ)طػرراتػاختغارغظػ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

ترجمة من العربٌة  1
لغ (  2)إلى التركٌة

 807ت
 

ترجمة من  75 10 10 5 100
العربٌة إلى 

لغ  (1)التركٌة
 707ت 

العالقات العربٌة  2
التركٌة  

لغ ت 
808 

 
100 5 10 10 75  

       2 المجموع  
ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغات الشرقٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ػاضغاردغظػاضضعظػسرع



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

55 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 (ططتطدةػدارظػ18:ػ)اضثاضثػاضطدتوىػػػػػ

 ػ(إجبارغظػطػرراتػػػػػ)ػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

علوم اللغة  1
 (   1)الفارسٌة 

لغ ف 
301 

4 100 5 10 10 75 
 

تطبقات لغوٌة و  2
 (  1)إنشاء 

لغ ف 
302 

2 100 5 10 10 75 
 

االستماع  3
 (  1)والمحاد ة 

لغ ف 
303 

2 100 5 10 10 75 
 

تارٌخ إٌران  4
وحضارتها مع 

(  1)النصوص 

لغ ف 
304 

4 
 

100 5 10 10 75 
 

مناهج البحث  5
العلمى 

لغ ف 
305 

2 100 5 10 10 75 
 

( 2)اللغة العربٌة  6
نظرٌة النقد )

  (اإلدبى
 (متطلب كلٌة )

لغ ع 
306 

اللغة  75 10 10 5 100 2
( 1)العربٌة

تطبٌقات 
لغوٌة لغ 

 105ع

       16 المجموع  

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررًاػواحدًاػػ)طػرراتػاختغارغظػ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

التراث العربى فى  1
إٌران 

لغ 
 307ف

 
100 5 10 10 75  

لغ ف االستشراق   2
308 

 
100 5 10 10 75  

       2 المجموع  

ػ
 

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغات الشرقٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
(ػططتطدةػدارظػ18:ػ)اضرابعػاضطدتوى



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

56 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 ػ(إجبارغظػطػررات)ػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

علوم اللغة  1
 (   2 )الفارسٌة 

لغ ف 
401 

علوم اللغة  75 10 10 5 100 4
(  1)الفارسٌة

 301لغ ف 

تطبٌقات لغوٌة و  2
 (    2 )إنشاء 

لغ ف 
402 

تطبٌقات لغوٌة  75 10 10 5 100 2
(    1)وإنشاء
 302لغ ف 

االستماع  3
 ( 2 )والمحاد ة 

لغ ف 
403 

االستماع  75 10 10 5 100 2
( 1)والمحاد ة

 303لغ ف 

األدب الفارسى  4
( 1)مع النصوص

لغ ف 
404 

4 100 5 10 10 75  

اللغة الشرقٌة  5
( 1)ال انٌة

 (تركى ـ  ردو  ) 

لغ ف 
405 

2 100 5 10 10 75  

اللغة األوربٌة  6
( 2)الحدٌ ة 

– انجلٌزى )
كتابة  (فرنسى

مقالة          
 (متطلب كلٌة )

لغ 
 406 ور

اللغة األوربٌة  75 10 10 5 100 2
(    1)الحدٌ ة
 205لغ  ور

       16 المجموع  

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

تارٌخ الصحافة  1
فى إٌران 

لغ 
 407ف

 
100 5 10 10 75  

مقدمة فى علم  2
الترجمة  

لغ ف 
408 

 
100 5 10 10 75  

       2 المجموع  
 

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغات الشرقٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
(ػططتطدةػدارظػ18:ػ)اضخاطسػاضطدتوى
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57 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 ػ(إجبارغظػطػرراتػػػػػ)ػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

تارٌخ إٌران و  1
حضارتها مع 

( 2)النصوص 

لغ ف  

4 

تارٌخ إٌران  75 10 10 5 100
و حضارتها 

مع 
( 1)النصوص

 304لغ ف 

تطبٌقات لغوٌة و  2
 (  3)إنشاء 

لغ ف 
502 

تطبٌقات  75 10 10 5 100 2
لغوٌة و 

(  2)إنشاء 
 402لغ ف 

االستماع  3
 (  3)والمحاد ة 

لغ ف 
503 

االستماع  75 10 10 5 100 2
والمحاد ة 

لغ ف  (2)
403 

لغ ف مصادر فارسٌة  4
504 

2 100 5 10 10 75  

األدب الفارسى  5
الصوفى 

لغ ف 
505 

4 100 5 10 10 75  

( 3)اللغة العربٌة  6
تحلٌل النص )

     (األدبى
 (متطلب كلٌة )

اللغة العربٌة  75 10 10 5 100 2 506لغ ع
لغ ع  (2)

306 

       16 المجموع  

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررًاػواحدًاػػ)طػرراتػاختغارغظػ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

لغ عالم إٌرانٌة   1
 507ف

2 100 5 10 10 75  

المخطوطات  2
الفارسٌة   

لغ ف 
508 

2 100 5 10 10 75  

       2 المجموع  
 

 

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغات الشرقٌة وآدابهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 ( ساعة معتمدة18): المستوى السادس
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58 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ(مقررات إجبارٌة  )
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

األدب الفارسى  1
مع النصوص 

(2 )

لغ ف 
601 

األدب الفارسى  75 10 10 5 100 4
مع 

( 1)النصوص
 404لغ ف 

تطبٌقات لغوٌة و  2
 (    4 )إنشاء 

لغ ف 
602 

تطبٌقات لغوٌة  75 10 10 5 100 2
(  2)و إنشاء
 402لغ ف 

االستماع  3
 ( 4 )والمحاد ة 

لغ ف 
603 

االستماع  75 10 10 5 100 2
( 3)والمحاد ة

 503لغ

الفنون اإلسالمٌة  4
فى إٌران مع 

النصوص 

لغ ف 
604 

4 100 5 10 10 75  

اللغة الشرقٌة  5
(2               )
 ( وردى - تركى )

لغ ف 
605 

اللغة الشرقٌة  75 10 10 5 100 2
- تركى) (1)

      ( وردى 
 405لغ ف 

اللغة األوربٌة  6
( 3)الحدٌ ة 

– انجلٌزى)
 (فرنسى 

نصوص  دبٌة )
  (متخصصة

 (متطلب كلٌة )

لغ  ور 
606 

اللغة األوربٌة  75 10 10 5 100 2
لغ  (2)الحدٌ ة 

 406 ور 

       16 المجموع  

ػ:(ٌختار الطالب مقرراًال واحداًال  )مقررات اختٌارٌة 
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

األدب الفارسى  1
خارج إٌران    

 (فً المشرق)

لغ 
 607ف

2 100 5 10 10 75  

ترجمة من  2
الفارسٌة و إلٌها   

لغ ف 
608 

2 100 5 10 10 75  

       2 المجموع  

 
ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغات الشرقٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

(ػططتطدةػدارظػ18:ػ)اضدابعػاضطدتوى
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59 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػػ(إجبارغظػطػررات)ػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

تارٌخ إٌران مع  1
(   3)النصوص

لغ ف 
701 

تارٌخ إٌران مع  75 10 10 5 100 4
(    2)النصوص

 501لغ ف 

تطبٌقات لغوٌة و  2
(  5)إنشاء 

لغ ف 
702 

تطبٌقات لغوٌة و  75 10 10 5 100 2
(       4)إنشاء
 602لغ ف 

االستماع  3
 (  5)والمحاد ة 

لغ ف 
703 

االستماع  75 10 10 5 100 2
(    4)والمحاد ة

 603لغ ف 

النقد األدبى  4
الحدٌث فى إٌران   

لغ ف 
704 

2 100 5 10 10 75  

األدب الشعبى فى  5
إٌران  

لغ ف 
705 

4 100 5 10 10 75  

( 4)اللغة العربٌة 6
نظرٌة األدب )

       (المقارن
 (متطلب كلٌة )

لغ ع 
706 

( 3)اللغة العربٌة 75 10 10 5 100 2
 506لغ ع 

       16 المجموع  

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

المجتمع اإلٌرانى  1
الحدٌث 

لغ 
 707ف

2 100 5 10 10 75  

دراسات إٌرانٌة  2
معاصرة       

فى السٌاسة و )
 (األقتصاد

لغ ف 
708 

2 100 5 10 10 75  

       2 المجموع  

ػ
ػ

الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغات الشرقٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 (ططتطدةػدارظػ18:ػ)اضثاطنػاضطدتوى



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

60 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 ػ(إجبارغظػطػررات)ػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

الشعر الفارسى  1
الحدٌث 

والمعاصر    

لغ ف 
801 

األدب الفارسى  75 10 10 5 100 4
( 1)مع النصوص

 404لغ ف 

الن ر الفارسى  2
الحدٌث 

والمعاصر    

لغ ف 
802 

األدب الفارسى  75 10 10 5 100 4
( 1)مع النصوص

 404لغ ف 

تطبٌقات لغوٌة و  3
 ( 6)إنشاء 

لغ ف 
803 

تطبٌقات لغوٌة و  75 10 10 5 100 2
(        5)إنشاء
 702لغ ف 

االستماع  4
 ( 6)والمحاد ة 

لغ ف 
804 

االستماع  75 10 10 5 100 2
(    5)والمحاد ة

 703لغ ف 

دراسات  دبٌة  5
مقارنة   

لغ ف 
805 

2 
 

100 5 10 10 75  

اللغة األوربٌة  6
( 4)الحدٌ ة 

– انجلٌزى )
( إنشاء (فرنسى

 (متطلب كلٌة)

لغ 
 806 ور

اللغة األوربٌة  75 10 10 5 100 2
لغ  (3)الحدٌ ة 

 606 ور 

       16 المجموع  

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

دراسات فى  1
المسرح اإلٌرانى 

لغ 
 807ف

2 100 5 10 10 75  

األدب الفارسى  2
خارج إٌران      

  (فى المهجر)

لغ ف 
808 

2 100 5 10 10 75  

       2 المجموع  
 
 

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغات الشرقٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 

انهغخ األؿػٚخ 
ػ(ػدارظػططتطدة18):ػػػػػػػاضطدتوىػاضثاضث
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61 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ(ػطػرراتػإجبارغظػ)ػػػػػػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

1 
استماع ومحاد ة       

( 1) (معمل  )

  75 10 10 5 100 2 301لغ أ 

2 
علوم اللغة األردٌة  

  75 10 10 5 100 4  302 لغ أ 

3 
. قراءة وإمالء

  75 10 10 5 100 2  303 لغ أ 

4 
( 1)ترجمة من األردٌة 

  75 10 10 5 100 2  304 لغ أ 

5 
تارٌخ شبه القارة 

الهندٌة حتى عصر 

السالطٌن مع 

(   1)النصوص

  75 10 10 5 100 4 305 لغ أ 

نظرٌة )اللغة العربٌة  6
( 2)(النقد األدبً

لغ ع 
306 

اللغة  100 75 10 10 5 2
( 1)العربٌة
 105لغ ع 

       16 المجموع  

ػ(:ػواحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػرراتػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

1 
( 1)الخط الدٌوناجرى 

  لغ   

307 

2 
100 5 10 10 75  

2 
مدخل إلى التصوف 

اإلسالمى مع النصوص  

  لغ   

308  

2 
100 5 10 10 75  

       2 المجموع  
ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغات الشرقٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ( ساعة معتمدة18): المستوى الرابع

 ػ(مقررات إجبارٌة )     
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
االمتحان 
النهائى 
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62 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

األسبوع )
 (السابع

 

1 
استماع ومحاد ة    

 (2) (معمل  )

 401لغ   
2 

استماع ومحاد ة  75 10 10 5 100
(      1)(معمل)

 301لغ   

2 
( 3)اللغة الفارسٌة 

 402 لغ  
2 

اللغة  75 10 10 5 100
(     2)الفارسٌة

 201لغ 

3 
ترجمة من العربٌة 

(1) 

 403 لغ  
3 

100 5 10 10 75  

4 
ترجمة من األردٌة 

(2 )

 404 لغ  
3 

ترجمة من  75 10 10 5 100
(       2)األردٌة

 304لغ   

5 
تارٌخ شبه القارة 

الهندٌة فى العصر 

المغولى مع 

 (  2)النصوص

 405 لغ  
4 

تارٌخ شبه القارة  75 10 10 5 100
الهندٌة فى 

العصر المغولى 
(  1)مع النصوص

  305لغ   

اللغة األوربٌة  6
( 2)الحدٌ ة

–إنجلٌزى )
كتابة  )(فرنسى
 (مقالة

لغ  ور 
406 

اللغة األوربٌة  75 10 10 5 100 2
لغ  (1)الحدٌ ة

 205 ور 

       16 المجموع  

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

1 
الخط الدٌوناجرى 

(2  )

الخط الدٌوناجرى  75 10 10 5 100 2 407لغ  
 307لغ     (1)

2 
الفنون الهندٌة  

  75 10 10 5 100 2  408لغ   

       2 المجموع  
 

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغات الشرقٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 ( ساعة معتمدة18): المستوى الخامس

 (مقررات إجبارٌة  )
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
االمتحان 
النهائى 
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63 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

األسبوع )
 (السابع

 

استماع ومحاد ة  1
( 3) (معمل)

استماع  75 10 10 5 100 2 501لغ   
ومحاد ة 

(  2) (معمل)
 401لغ   

 لغ   (  1)الشعر األردى  2
502  

2 100 5 10 10 75  

تطبٌقات لغوٌة  3
(  1)وإنشاء 

 لغ   
503  

4 100 5 10 10 75  

ترجمة من األردٌة  4
(3 )

 لغ   
504  

ترجمة من  75 10 10 5 100 4
(   2)األردٌة 

 404لغ   

تارٌخ شبه القارة  5
الهندٌة فى العصر 

المغولى حتى 
ال ورة الوطنٌة 

م مع 1857
(   3)النصوص

 لغ   
505 

تارٌخ شبه  75 10 10 5 100 2
القارة الهندٌة 

فى العصر 
المغولى حتى 

ال ورة الوطنٌة 
م مع 1857

(  2)النصوص
 405لغ   

اللغة العربٌة  6
تحلٌل النص )(3)

       (األدبً
 (متطلب كلٌة)

اللغة العربٌة  75 10 10 5 100 2 506لغ ع
نظرٌة النقد )

         (األدبى
 306لغ ع 

       16 المجموع  
ػ:(ٌختار الطالب مقرراًال واحداًال  )مقررات اختٌارٌة 

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

نصوص بالخط  1
(  3)الدٌوناجرى 

  لغ   
507 

نصوص بالخط  75 10 10 5 100 2
(  2)الدٌوناجرى

 407لغ   

االستشراق  2
ومدارسه مع 

النصوص 

  لغ   
508 

2 100 5 10 10 75  

       2 المجموع  
 

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغات الشرقٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 ( ساعة معتمدة18): المستوى السادس

 (مقررات إجبارٌة  )
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
االمتحان 
النهائى 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

األسبوع )
 (السابع

 

استماع ومحاد ة  75 10 10 5 100 2 601لغ   ( 4)استماع ومحاد ة  1
 501لغ    (3)

(              3)لغة فارسٌة  75 10 10 5 100 2  602 لغ  ( 4)لغة فارسٌة  2
 402لغ   

ترجمة من  75 10 10 5 100 2  603 لغ  ( 2)ترجمة من العربٌة  3
لغ    (1)العربٌة 

403 

  75 10 10 5 100 4  604 لغ  ( 1)الن ر األردى   4

تارٌخ شبه القارة الهندٌة  5
من ال ورة الوطنٌة 

م حتى التقسٌم 1857
م مع 1947

(  4)النصوص

تارٌخ شبه القارة  75 10 10 5 100 4 605 لغ  
الهندٌة من 

ال ورة الوطنٌة 
م حتى 1857

م 1947التقسٌم 
( 3)مع النصوص

 505لغ   

اللغة األوربٌة  6
–إنجلٌزى  )(3)الحدٌ ة
نصوص  دبٌة ) (فرنسى 

متطلب        )(متخصصة
 (كلٌة

لغ 
 606 ور

اللغة األوربٌة  75 10 10 5 100 2
لغ  (2)الحدٌ ة

 406 ور 

       16 المجموع  

ػ(:ػواحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

نصوص بالخط  1
( 4)الدٌوناجرى 

  لغ   
607 

نصوص  75 10 10 5 100 2
بالخط 

الدٌوناجرى 
لغ    (3)

507 

مناهج البحث  2
والمصادر 

  لغ   
608  

2 100 5 10 10 75  

       2 المجموع  
 
 
 

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغات الشرقٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ػ(ػدارظػططتطدة18):ػاضطدتوىػاضدابع

 (طػرراتػإجبارغظػػ)
عدد كود المقرر اسم المقرر م 

الساعات 
الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
االمتحان 
النهائى 
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65 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

األسبوع )
 (السابع

 

ترجمة فى  1
المجاالت اإلعالمٌة  

  75 10 10 5 100 3 701لغ   

ترجمة فى  2
المجاالت السٌاسٌة  

  75 10 10 5 100 3  702 لغ   

الشعر األردى  75 10 10 5 100 4  703 لغ   (  2)الشعر األردى  3
(1         )

 502لغ   

تطبٌقات لغوٌة  4
( 2)وإنشاء 

تطبٌقات  75 10 10 5 100 2  704 لغ   
لغوٌة وإنشاء 

(1          )
 503لغ   

الحٌاة السٌاسٌة  5
المعاصرة فى الهند 

وباكستان مع 
.  النصوص

 2 705 لغ   
 

الحٌاة  75 10 10 5 100
السٌاسٌة 

المعاصرة فى 
الهند 

وباكستان مع 
( 4)النصوص

 605لغ   

اللغة العربٌة  6
نظرٌة األدب )

متطلب  )(المقارن
 (كلٌة

اللغة العربٌة  75 10 10 5 100 2 706لغ ع
تحلٌل النص )

(    3)(األدبى
 506لغ ع 

       16 المجموع  

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررًاػواحدًاػػ)طػرراتػاختغارغظػ

عدد كود المقرر اسم المقرر م 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

نصوص بالخط  1
(  5)الدٌوناجرى 

نصوص بالخط  75 10 10 5 100 2 707  لغ   
الدٌوناجرى 

(4 )
 607لغ   

مجتمع الهند  2
وباكستان مع 

النصوص 

  75 10 10 5 100 2 708  لغ   

       2 المجموع  
ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغات الشرقٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

(ػططتطدةػدارظػ18:ػ)ثاطنالػاضطدتوى

 ػ(:إجبارغظػطػررات)ػ
متطلب توزٌع الدرجات الدرجة عدد كود المقرر اسم المقرر م 
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66 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

الحضور الكلٌة الساعات 
والمشاركة 

تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

سابق 

ترجمة فى المجاالت  1
. القانونٌة

  75 10 10 5 100 3 801لغ   

اللغة  75 10 10 5 100 2  802 لغ   ( 5)اللغة الفارسٌة  2
الفارسٌة 

(4       )
 602لغ   

ترجمة فى المجاالت  3
التجارٌة   

  75 10 10 5 100 3  803 لغ   

الن ر  75 10 10 5 100 4 804 لغ   (   2)الن ر األردى  4
(  1)األردى 

  604لغ   

  75 10 10 5 100 2 805 لغ   النقد األردى   5

اللغة األوربٌة  6
(  4)الحدٌ ة

           (فرنسى – انجلٌزى  )
 (متطلب كلٌة) (إنشاء )

اللغة  75 10 10 5 100 2 806لغ  
األوربٌة 

( 3)الحدٌ ة
 606لغ  ور

 

       16 المجموع  

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
 الساعات

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

نصوص بالخط  1
( 6)الدٌوناجرى 

  لغ   
807 

نصوص  75 10 10 5 100 2
بالخط 

الدٌوناجرى 
(5       )

 707لغ   

  لغ   . األدب األردى المقارن 2
808  

2 100 5 10 10 75  

       2 المجموع  
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 

 (4)  
الئحظػاضداراتػاضططتطدةػضدرجظػاضضغداظسػ 

ػسؼػاضضعظػاإلظجضغزغظػوآدابؼا
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م
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69 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 الئحظػاضداراتػاضططتطدةػضدرجظػاضضغداظس ( 4) 
ػػاضضعظػاإلظجضغزغظػوآدابؼاسؼ

ػ
 [ططتطدةػدارظػ20]ػ ػ:األولػاضطدتوى

 ػ(إجبارغظػطػررات)ػ

كود  اسم المقرر م
 المقرر

عدد 
 الساعات

الدرجة 
 الكلٌة

 متطلب سابق توزٌع الدرجات
الحضور 

 والمشاركة
تطبٌقات 
 وتدرٌبات

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

الحاسب اآللى  1
 [متطلب جامعة]

حسب 
100 

2 
100 5 10 10 75  

مقدمة فى األدب  2
 اإلنجلٌزى  

 3 101إن 
100 5 10 10 75  

  75 10 10 5 100 3 102إن  علم  الصوتٌات  3

  75 10 10 5 100 2 103إن  1تحلٌل لغوى  4

  75 10 10 5 100 2  104إن  مقدمة فى الترجمة 5

مهارات المحاد ة  6
 واالستماع

 2 105إن 
100 5 10 10 75  

7 
 1لغة عربٌة 

لغ ع 
106 

2 
100 5 10 10 75  

       16 المجموع  
 

(:ػاعتٛبؿ يمـؿٍٚ يٍ انخالحخ)طػرراتػاختغارغظػ
 

كود  اسم المقرر م
 المقرر

عدد 
 الساعات

الدرجة 
 الكلٌة

 متطلب سابق توزٌع الدرجات
الحضور 
 والمشاركة

تطبٌقات 
 وتدرٌبات

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 
 

  75 10 10 5 100 2 107إن القصة القصٌرة 1

المهارات الدراسٌة  2
 واألكادٌمٌة 

 2 108إن 
100 5 10 10 75  

مهارات القراءة  3
 النقدٌة 

 2 109إن 
100 5 10 10 75  

       4  المجموع 4
 

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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70 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

[ػططتطدةػدارظػ18]ػ ػ:اضثاظؼػاضطدتوى

 ػ(إجبارغظػطػرراتػػػػػ)ػ

كود  اسم المقرر م
 المقرر

عدد 
 الساعات

الدرجة 
 الكلٌة

 متطلب سابق توزٌع الدرجات
الحضور 
 والمشاركة

تطبٌقات 
 وتدرٌبات

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 
 

حقوق اإلنسان    1
 [متطلب جامعة  ]

 1 200حق 
100 5 10 10 75 

 

مقدمة فً تارٌخ  2
 األدب اإلنجلٌزى

 3 201إن 
100 5 10 10 75 

 

 75 10 10 5 100 2 202إن  علم الصرف 3
 

4 
 2 203إن  2تحلٌل لغوى 

 1تحلٌل لغوى  75 10 10 5 100
  103إن 
 

الترجمة إلى  5
اإلنجلٌزٌة  

 1والعربٌة 
 2 204إن 

مقدمة فى  75 10 10 5 100
الترجمة       

 104إن 

الكتابة األكادٌمٌة  6
1  

 2 205إن 
100 5 10 10 75 

 

 75 10 10 5 100 2 206إن  1لغة  جنبٌة  7
 

       14 المجموع  

(:ػاعتٛبؿ يمـؿٍٚ يٍ انخالحخ)طػرراتػاختغارغظػ
 

كود  اسم المقرر م
 المقرر

عدد 
 الساعات

الدرجة 
 الكلٌة

 متطلب سابق توزٌع الدرجات
الحضور 
 والمشاركة

تطبٌقات 
 وتدرٌبات

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 
 

1  
  دب األطفال

 2 207إن 
100 5 10 10 75  

علم وظائف  2
 األصوات

 2 208إن 
علم  الصوتٌات  75 10 10 5 100

 102إن 

 دوات بح ٌة  3
 للمترجمٌن

 2 209إن 
100 5 10 10 75  

       4  المجموع 
 

 

 

 

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 [ططتطدةػدارظػ18]ػ ػ:اضثاضثػاضطدتوى

 ػ(إجبارغظػطػررات)ػ

عدد  كود المقرر اسم المقرر م
 الساعات

الدرجة 
 الكلٌة

 متطلب سابق توزٌع الدرجات
الحضور 
 والمشاركة

تطبٌقات 
 وتدرٌبات

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 
 

  75 10 10 5 100 3 301إن   1الشعر اإلنجلٌزي  1

المسرح اإلنجلٌزي  2
1 

 3 302إن 
100 5 10 10 75  

مقدمة فً  3
 النظرٌات اللغوٌة

 2 303إن 
100 5 10 10 75  

4 
الترجمة إلى 
اإلنجلٌزٌة  

 2والعربٌة 
 2 304إن 

الترجمة إلى  75 10 10 5 100
اإلنجلٌزٌة  

( 1)والعربٌة 
 204إن

مهارات االتصال  5
 الشفوى والعرض

 2 305إن 
100 5 10 10 75  

6 
 2 306لغ ع  2لغة عربٌة 

( 1)لغة عربٌة     
 106لغ ع

       14 المجموع  

(:ػاعتٛبؿ يمـؿٍٚ يٍ انخالحخ)طػرراتػاختغارغظػ
ػ

عدد  كود المقرر اسم المقرر م
 الساعات

الدرجة 
 الكلٌة

 متطلب سابق توزٌع الدرجات
الحضور 
 والمشاركة

تطبٌقات 
 وتدرٌبات

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 
 

  75 10 10 5 100 2 307إن  األدب الكالسٌكى 1

  75 10 10 5 100 2 308إن  النحو الوظٌفً  2

  75 10 10 5 100 2 309إن  ترجمة الشاشة  3

       4  المجموع 4
 

 
 

 
 
 
 
 

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 [ططتطدةػدارظػ18]ػ ػ:اضرابعػاضطدتوى

 ػ(إجبارغظػطػررات)ػ

كود  اسم المقرر م
 المقرر

عدد 
 الساعات

الدرجة 
 الكلٌة

 متطلب سابق توزٌع الدرجات
الحضور 
 والمشاركة

تطبٌقات 
 وتدرٌبات

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 
 

  75 10 10 5 100 2  401إن   1األدب األمرٌكً  1

  75 10 10 5 100 3 402إن   1نقد  دبً  2

الرواٌة  3
 1اإلنجلٌزٌة 

 3 403إن  
100 5 10 10 75  

  75 10 10 5 100 2  404إن  علم الداللة 4

  75 10 10 5 100 2 405إن   مسرح  شكسبٌر 5

6 
 2 406إن   2لغة  جنبٌة 

( 1)لغة  جنبٌة  75 10 10 5 100
 206إن 
 

       14 المجموع  

ػ
 (:اعتٛبؿ يمـؿٍٚ يٍ انخالحخ)طػرراتػاختغارغظػ

كود  اسم المقرر م
 المقرر

عدد 
 الساعات

الدرجة 
 الكلٌة

 متطلب سابق توزٌع الدرجات
الحضور 
 والمشاركة

تطبٌقات 
 وتدرٌبات

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 
 

 دب القرون  1
 الوسطى 

 2 407إن 
100 5 10 10 75  

الترجمة الصحفٌة  2
 إلى العربٌة 

 2 408إن 
100 5 10 10 75  

  75 10 10 5 100 2 409إن  الكتابة المهنٌة 3

       4  المجموع 
 

 

 
 
 
 

 ػ
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73 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 [ططتطدةػدارظػ18]ػ ػ:اضخاطسػاضطدتوى

 ػ(إجبارغظػطػررات)ػ

كود  اسم المقرر م
 المقرر

عدد 
 الساعات

الدرجة 
 الكلٌة

 متطلب سابق توزٌع الدرجات
الحضور 
 والمشاركة

تطبٌقات 
 وتدرٌبات

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 
 

1 
 2الشعر اإلنجلٌزي 

 
 3 501إن 

الشعر  75 10 10 5 100
( 1)اإلنجلٌزى

 301إن 

2 
الرواٌة اإلنجلٌزٌة 

2 
 3  502إن 

الرواٌة  75 10 10 5 100
اإلنجلٌزٌة 

 403إن (1)

  75 10 10 5 100 2 503إن   دب مقارن 3

  75 10 10 5 100 2 504إن  علم تركٌب الجمل 4

5 
الترجمة إلى 
اإلنجلٌزٌة  

 3والعربٌة 
 2 505إن 

الترجمة إلى  75 10 10 5 100
اإلنجلٌزٌة 
( 2)والعربٌة 

 304إن 

6 

 2 506إن  3لغة عربٌة 

لغة  75 10 10 5 100
لغ  (2)عربٌة

 306ع 
 

       14 المجموع  

 (:اعتٛبؿ يمـؿٍٚ يٍ األؿثؼخ)طػرراتػاختغارغظػ

كود  اسم المقرر م
 المقرر

عدد 
 الساعات

الدرجة 
 الكلٌة

 متطلب سابق توزٌع الدرجات
الحضور 
 والمشاركة

تطبٌقات 
 وتدرٌبات

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 
 

  75 10 10 5 100 2 507إن    دب عصر النهضة 1

 دب األقلٌات  2
 العرقٌة 

 2 508إن 
100 5 10 10 75  

اكتساب اللغة  3
 األولى 

 2 509إن 
100 5 10 10 75  

الترجمة الصحفٌة  4
 إلى اإلنجلٌزٌة

 510إن 
2 100 5 10 10 75  

       4  المجموع 
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74 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 [ططتطدةػدارظػ18]ػ ػ:اضدادسػاضطدتوى

 ػ(إجبارغظػطػررات)ػ

كود  اسم المقرر م
 المقرر

عدد 
 الساعات

الدرجة 
 الكلٌة

 متطلب سابق توزٌع الدرجات
الحضور 
 والمشاركة

تطبٌقات 
 وتدرٌبات

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 
 

1 
 2 601إن 2األدب األمرٌكً 

األدب  75 10 10 5 100
 1األمرٌكً 

 401إن  

2 
المسرح اإلنجلٌزي  

2 
 3  602إن 

المسرح  75 10 10 5 100
 1اإلنجلٌزي 

 302إن 
 

3 
 3 603إن   2نقد  دبً 

 1نقد  دبً  75 10 10 5 100
 402إن  

 75 10 10 5 100 2 604إن  التداولٌة 4
 

5 

 2 605إن  2الكتابة األكادٌمٌة 

الكتابة  75 10 10 5 100
 1األكادٌمٌة 

 205إن 
 

6 
 2 606إن   3لغة  جنبٌة 

 2لغة  جنبٌة  75 10 10 5 100
 406إن  

       14 المجموع  

 (:اعتٛبؿ يمـؿٍٚ يٍ األؿثؼخ)طػرراتػاختغارغظػ

كود  اسم المقرر م
 المقرر

عدد 
 الساعات

الدرجة 
 الكلٌة

متطلب  توزٌع الدرجات
الحضور  سابق

 والمشاركة
تطبٌقات 
 وتدرٌبات

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 
 

  75 10 10 5 100 2 607إن   تارٌخ الفكر الغربى 1

اكتساب اللغة  2
 ال انٌة

 2 608إن  
100 5 10 10 75  

الترجمة القانونٌة  3
 إلى العربٌة 

 2 609إن  
100 5 10 10 75  

الترجمة القإنونٌة  4
 إلى اإلنجلٌزٌة

 610إن  
2 100 5 10 10 75  

       4  المجموع 
 

 
ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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75 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 [ططتطدةػدارظػ18]ػ ػ:اضدابعػاضطدتوى

 ػ(إجبارغظػطػررات)ػ

عدد  كود المقرر اسم المقرر م
 الساعات

الدرجة 
 الكلٌة

متطلب  توزٌع الدرجات
الحضور  سابق

 والمشاركة
تطبٌقات 
 وتدرٌبات

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 
 

1 

 3 701إن  3الرواٌة اإلنجلٌزٌة 

الرواٌة  75 10 10 5 100
اإلنجلٌزٌة 

(2       )
 502إن 
 

بحث /مشروع تخرج 2
 نهائً 

 2  702إن 
100 5 10 10 75 

 

 75 10 10 5 100 3 703إن  الدراسات ال قافٌة 3
 

 75 10 10 5 100 2 704إن   دب ما بعد االستعمار 4
 

 75 10 10 5 100 2 705إن  علم اللغة االجتماعً 5
 

6 
 4لغة عربٌة 

 (متطلب كلٌة)
 2 706لغ ع 

لغة عربٌة  75 10 10 5 100
(3        )

 506لغ ع 

       14 المجموع  

(:ػاعتٛبؿ يمـؿٍٚ يٍ األؿثؼخ)طػرراتػاختغارغظػ
 

عدد  كود المقرر اسم المقرر م
 الساعات

الدرجة 
 الكلٌة

متطلب  توزٌع الدرجات
الحضور  سابق

 والمشاركة
تطبٌقات 
 وتدرٌبات

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 
 

موضوعات مختارة فً     1
 كتابات المر ة

 2 707إن 
100 5 10 10 75  

  75 10 10 5 100 2 708إن  ال نائٌة اللغوٌة 2

  75 10 10 5 100 2 709إن  الترجمة األدبٌة  3

ترجمة و ائق األمم  4
 المتحدة

 710إن 
2 100 5 10 10 75  

       4  المجموع 
 

 

 
 
 

 

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

76 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 [ططتطدةػدارظػ18]ػ ػ:اضثاطنػاضطدتوى

 ػ(إجبارغظػطػررات)ػ

كود  اسم المقرر م
 المقرر

عدد 
 الساعات

الدرجة 
 الكلٌة

 متطلب سابق توزٌع الدرجات
الحضور 
 والمشاركة

تطبٌقات 
 وتدرٌبات

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 
 

1 
الشعر اإلنجلٌزي 

3 
 3 801إن 

الشعر  75 10 10 5 100
( 2)اإلنجلٌزى

 501إن 

 75 10 10 5 100 3 802إن  األدب العالمً 2
 

نظرٌة النقد  3
 الحدٌ ة

 3 803إن 
100 5 10 10 75 

 

 75 10 10 5 100 3 804إن  تحلٌل الخطاب 4
 

 75 10 10 5 100 2 805إن  4لغة  جنبٌة  5
 

       14 المجموع  

 (:اعتٛبؿ يمـؿٍٚ يٍ األؿثؼخ)طػرراتػاختغارغظػ

كود  اسم المقرر م
 المقرر

عدد 
 الساعات

الدرجة 
 الكلٌة

 متطلب سابق توزٌع الدرجات
الحضور 
 والمشاركة

تطبٌقات 
 وتدرٌبات

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 
 

موضوعات  1
مختارة فً  

 األدب اإلنجلٌزى 
 2 806إن 

100 5 10 10 75  

موضوعات  2
مختارة فً 

 اللغوٌات
 2 807إن 

100 5 10 10 75  

الدراسات  3
 الترجمٌة

 2 808إن 
100 5 10 10 75  

  75 10 10 5 100 2 809إن  الكتابة اإلبداعٌة 4

       4  المجموع 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 
 

 
 

 (5  ) 

الئحظػاضداراتػاضططتطدةػضدرجظػاضضغداظسػػ
ػسؼػاضضعظػاضغرظدغظػوآدابؼا
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م
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79 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

  وآدابهاــــــــــــــــــــــــــ الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة الفرنسٌةــــــــــــــــــــــــ   

ػػالئحظػاضداراتػاضططتطدةػضدرجظػاضضغداظس ( 5) 
شدمػاضضعظػاضغرظدغظػوآدابؼاػ

 (ططتطدةػدارظػ20) :األولػاضطدتوى

 ػ(إجبارغظػطػرراتػ)ػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
 الساعات

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

متطلب ]الحاسب اآللى  1
 [جامعة

حسب 
100 

2 
100 5 10 10 75  

مدخل لدراسة  1
 ( 1)النصوص 

  75 10 10 5 100 2 101فر

: اللغة اإلنجلٌزٌة 2
مختارات من +لغة

النصوص 

  75 10 10 5 100 2 102فر

  75 10 10 5 100 4 103فر  (1)   تدرٌبات لغوٌة 3

ترجمة من الفرنسٌة  4
إلى العربٌة 

  75 10 10 5 100 2 104فر

مبادىء كتابة البحث  5
العلمى 

  75 10 10 5 100 4 105فر

  75 10 10 5 100 2 106فرنحو  6

       18 المجموع  

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررًاػواحدًاػػ)طػرراتػاختغارغظػ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
 الساعات

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

مدخل إلى الحضارة  1
المصرٌة القدٌمة 

بالتعاون مع  قسم )
 (اآل ار  و التارٌخ

  75 10 10 5 100 2 107فر

ترجمة من اإلنجلٌزٌة  2
إلى الفرنسٌة، ومن 

الفرنسٌة إلى 
اإلنجلٌزٌة 

  75 10 10 5 100 2 108فر

       2 المجموع  

ػ
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80 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ
ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة الفرنسٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 (ططتطدةػدارظػ18) :اضثاظؼػاضطدتوى

 ػ(إجبارغظػطػرراتػػػػػػ)ػ

عدد كود المقرر اسم المقرر م 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

متطلب  ]حقوق اإلنسان 1
 [جامعة 

  75 10 10 5 100 1 200حق 

مدخل لدراسة  2
 (  2)النصوص 

مدخل  75 10 10 5 100 2 201فر
لدراسة 

النصوص 
 101فر 

  75 10 10 5 100 4 202فرمدخل إلى األدب  3

تدرٌبات  75 10 10 5 100 4 203فر ( 2)تدرٌبات لغوٌة 4
( 1)لغوٌة

 103فر 

 دب : اللغة العربٌة 5
عربى وسٌط 

  75 10 10 5 100 2 204فر

ترجمة من العربٌة إلى  6
الفرنسٌة 

  75 10 10 5 100 2 205فر

       15 المجموع  

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررًاػواحدًاػػ)طػرراتػاختغارغظػ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

  75 10 10 5 100 3 206فر( 1)ورشة قراءة 1

مدخل إلى النصوص  2
المسرحٌة 

  75 10 10 5 100 3 207فر

       3 المجموع  

ػ
 ػ
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81 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة الفرنسٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 (ططتطدةػدارظػ18:ػ)اضثاضثػاضطدتوى

 ػ(إجبارغظػطػررات)ػ

عدد كود المقرر اسم المقرر م 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

نصوص من القرنٌن  1
السادس عشر والسابع 

عشر   

مدخل إلى  75 10 10 5 100 2 301فر
األدب 

 201فر

حضارة القرنٌن  2
السادس عشر والسابع 

عشر   

  75 10 10 5 100 2 302فر

تدرٌبات  75 10 10 5 100 4 303فر (  3)تدرٌبات لغوٌة  3
( 2)لغوٌة

 203فر

تارٌخ  دب القرنٌن  4
السادس عشر والسابع 

عشر   

  75 10 10 5 100 2 304فر

مسرح : اللغة العربٌة 5
عربى كالسٌكى 

  75 10 10 5 100 2 305فر

التعبٌر الشفهى  6
والتحرٌرى باللغة 

الفرنسٌة 

  75 10 10 5 100 4 306فر

       16 المجموع  

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررًاػواحدًاػػ)طػرراتػاختغارغظػ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

النهضة المصرٌة  1
عصر محمد : الحدٌ ة

على 

  75 10 10 5 100 2 307فر

 ساطٌر ٌونانٌة  2
وإغرٌقٌة 

  75 10 10 5 100 2 308فر

       2 المجموع  

ػ
 ػ
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82 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة الفرنسٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ(ػدارظػططتطدة18):ػاضطدتوىػاضرابع

ػ(طػرراتػإجبارغظػػ)ػػػػ

عدد كود المقرر اسم المقرر م 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

: اللغة اإلنجلٌزٌة 1
مسرح شٌكسبٌر +لغة

اللغة  75 10 10 5 100 2 401فر
: اإلنجلٌزٌة

+ لغة
مختارات من 

النصوص 
 102فر

ترجمة                  2
 (سٌاسة وسٌاحة)

  75 10 10 5 100 2 402فر

  75 10 10 5 100 4 403فرنحو تطبٌقى  3

تدرٌبات  75 10 10 5 100 2 404فر ( 4)تدرٌبات لغوٌة  4
( 3)لغوٌة

 303فر

مبادئ كتابة  75 10 10 5 100 2 405فركتابة بح ٌة  5
البحث 
العلمى 

 105فر

مسرح فرنسى  6
كالسٌكى  

نصوص من  75 10 10 5 100 4 406فر
القرنٌن
16،17 

. 301فر

       16 المجموع  

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررًاػواحدًاػػ)طػرراتػاختغارغظػ
عدد كود المقرر اسم المقرر م 

الساعات 
الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

ورشة  75 10 10 5 100 2 407فر( 2)ورشة قراءة 1
( 1)قراءة 

 206فر

( 1)لغة  وروبٌة حدٌ ة 2
إٌطالٌة  و  سبانٌة  و 

لغة من اللغات الشرقٌة 
كلٌة اآلداب  و كلٌة )

  (األلسن

لغ 
 408 ور

2 100 5 10 10 75  

       2 المجموع  
الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة الفرنسٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
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83 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 ( ساعة معتمدة18): المستوى الخامس
 (مقررات إجبارٌة  )    

عدد كود المقرر اسم المقرر م 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

: اللغة اإلنجلٌزٌة 1
رواٌة من القرن +لغة

التاسع عشر  

اللغةاإلنجلٌزٌة 75 10 10 5 100 2 501فر
مسرح +لغة: 

شٌكسبٌر 
 401فر

تارٌخ  دب القرن  2
ال امن عشر والنصف 

األول من القرن التاسع 
عشر  

تارٌخ  دب  75 10 10 5 100 4 502فر
القرنٌن 
16،17  

 304فر

حضارة القرن ال امن  3
عشر والنصف األول 

من القرن التاسع عشر 

حضارة  75 10 10 5 100 4 503فر
القرنٌن 
16،17 

 302فر

  75 10 10 5 100 2 504فرالبالغة وتحلٌل الخطاب   4

االقتصاد : ترجمة 5
والبٌئة 

  75 10 10 5 100 2 505فر

دراسة نصوص من  6
القرن ال امن عشر 

نصوص من  75 10 10 5 100 2 506فر
القرنٌن 
16،17 

تارٌخ  دب 
 16،17القرنٌن

 301فر
 304فر

       16 المجموع  

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

تارٌخ ال ورات فى  1
مصر 

  75 10 10 5 100 2 507فر

( 2)لغة  وروبٌة حدٌ ة 2
إٌطالٌة  و  سبانٌة لغة 

من اللغات الشرقٌة 
كلٌة اآلداب  و كلٌة )

 (األلسن

لغ 
 508 ور

لغة  وربٌة  75 10 10 5 100 2
حدٌ ة لغ 

 408 ور

       2 المجموع  
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84 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة الفرنسٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
ػ(ططتطدةػدارظػ18:ػ)اضدادسػاضطدتوى

ػػ(إجبارغظػطػررات)ػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

 دب : لغة عربٌة 1
( 1)حدٌث

  75 10 10 5 100 4 601فر

دراسة نصوص من  2
القرن التاسع عشر 

دراسة نصوص  75 10 10 5 100 4 602فر
  18من القرن

 506فر

لغة فرنسٌة  3
( 1)متخصصة

  75 10 10 5 100 2 603فر

  75 10 10 5 100 2 604فركتابة بح ٌة متخصصة  4

  75 10 10 5 100 2 605فرتارٌخ األفكار  5

  75 10 10 5 100 2 606فر( 1) دب مقارن 6

       16 المجموع  

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررًاػواحدًاػػ)طػرراتػاختغارغظػ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
 الساعات

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

  75 10 10 5 100 2 607فرالفن واألدب  1

  75 10 10 5 100 2 608فرورشة إبداع  دبى  2

       2 المجموع  

ػ
 ػ
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85 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة الفرنسٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 ( ساعة معتمدة18): المستوى السابع

 (مقررات إجبارٌة  )
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

 دب  (2)لغة عربٌة 1
معاصر 

لغة عربٌة  75 10 10 5 100 2 701لغ ع
 دب حدٌث (1)

 601فر

تارٌخ  دب النصف  2
ال انى من القرن 

 ، والقرن 19ال
العشرٌن  

تارٌخ  دب  75 10 10 5 100 4 702فر
،وال18القرن

نصف األول 
 19من القرن

 502فر

حضارة النصف  3
ال انى من القرن 

التاسع عشر، والقرن 
العشرٌن 

  75 10 10 5 100 4 703فر

  75 10 10 5 100 2 704فرلغوٌات  4

: ترجمة 75 10 10 5 100 2 705فرترجمة  دبٌة وعلمٌة  5
االقتصاد 
والبٌئة 

 505فر

دراسة نصوص من  6
القرن العشرٌن  

دراسة  75 10 10 5 100 2 706فر
نصوص من 

 19القرن
 602فر

       16 المجموع  

: (ٌختار الطالب مقرراًال واحداًال  )مقررات اختٌارٌة 

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

 
االمتحان 
 النهائى

 

تارٌخ ال ورات فى  1
مصر 

  75 10 10 5 100 2 707فر

لغة  وروبٌة  2
إٌطالٌة  و (3)حدٌ ة

 سبانٌة  و لغة من 
كلٌة )اللغات الشرقٌة 

 (اآلداب  و كلٌة األلسن

لغ 
 708 ور

لغة  وروبٌة  75 10 10 5 100 2
( 2)حدٌ ة

إٌطالٌة  و 
 سبانٌة لغة 
لغ من اللغات 

 508 ور
الشرقٌة 

       2 المجموع  
ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اللغة الفرنسٌة وآدابهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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86 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ(ػدارظػططتطدة18):ػاضطدتوىػاضثاطن

ػ(طػرراتػإجبارغظػػ)

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

 دب مقارن  75 10 10 5 100 4 801فر( 2) دب مقارن  1
 606فر (1)

لغة فرنسٌة  2
( 2)متخصصة

لغة فرنسٌة  75 10 10 5 100 2 802فر
متخصصة 

 603فر (1)

+ لغة : اللغة اإلنجلٌزٌة 3
 دب إنجلٌزى  و 

 مرٌكى حدٌث 

  75 10 10 5 100 2 803فر

  75 10 10 5 100 4 804فراتجاهات النقد  4

دراسة نصوص القرن  5
الواحد والعشرٌن  

دراسة  75 10 10 5 100 2 805فر
نصوص من 

القرن 
العشرٌن 

 706فر

مبادئ كتابة -  75 10 10 5 100 2 806فرتطبٌق : كتابة بح ٌة 6
البحث العلمى 

كتابة بح ٌة - 
كتابة بح ٌة - 

متخصصة 
 405 105فر

604 

       16 المجموع  

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررًاػواحدًاػػ)طػرراتػاختغارغظػ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

مناهج تربوٌة لتدرٌس  1
اللغة الفرنسٌة 

  75 10 10 5 100 2 807فر

حضارة معاصرة  2
مقارنة 

  75 10 10 5 100 2 808فر

       2 المجموع  

ػ
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87 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ

ػ
ػ(ػػ6)ػ

الئحظػاضداراتػاضططتطدةػضدرجظػاضضغداظسػ

 سؼػاضحضارةػواضضعاتػاألوربغظػاضػدغطظ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 ػ
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89 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الحضارة واللغات األوربٌة القدٌمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
الئحظػاضداراتػاضططتطدةػضدرجظػاضضغداظسػػ(ػ6)ػ

 سؼػاضحضارةػواضضعاتػاألوربغظػاضػدغطظ

 [ططتطدةػدارظ20:]األولػاضطدتوى

 ػ(إجبارغظػطػررات)ػ

عدد كود المقرر اسم المقرر م 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

متطلب ]الحاسب اآللى  1
 [جامعة

  75 10 10 5 100 2 100حسب

اللغة الٌونانٌة القدٌمة   1
(  1قواعد وتدرٌبات  )

  75 10 10 5 100 2 101حض

قواعد  )اللغة الألتٌنٌة  2
( 1وتدرٌبات 

  75 10 10 5 100 2 102حض

اللغة الٌونانٌة الحدٌ ة  3
( 1قواعد وتدرٌبات  )

  75 10 10 5 100 4 103حض

قواعد  )اللغة اإلٌطالٌة  4
( 1وتدرٌبات 

  75 10 10 5 100 4 104حض

 105لغ ع اللغة العربٌة   5
متطلب كلٌة  

2 100 5 10 10 75  

       18 المجموع  

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررغنػطنػاضثالثظػ)طػرراتػاختغارغظػ
ػ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

 
االمتحان 
النهائى 

 

مدخل إلى االدب  1
الٌونانى 

حض
106 

2 100 5 10 10 75  

حضارة الٌونان  2
والرومان 

حض
107 

2 100 5 10 10 75  

تارٌخ الٌونان  3
والرومان 

حض
108 

2 100 5 10 10 75  

       2 المجموع  
 



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

90 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الحضارة واللغات األوربٌة القدٌمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 [ططتطدةػدارظ19] : ال انى المستوى

 ( إجبارٌة مقررات) 

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 

الحضور 
والمشاركة 

اختبار 
 ول 

األسبوع )
 (السابع

اختبار 
 ان 

األسبوع )
ال الث 
 (عشر

االمتحان 
النهائى 

حقوق اإلنسان  1
 (متطلب جامعة)

 200حق 
 

1 100 5 10 10 75  

اللغة الٌونانٌة  2
القدٌمة  

قواعد )
(  2وتدرٌبات

حض
201 

اللغة الٌونانٌة  75 10 10 5 100 2
القدٌمة  

قواعد  )
(   1وتدرٌبات

 101حض 

اللغة الألتٌنٌة  3
قواعد )

( 2وتدرٌبات

حض
202 

اللغة الالتٌنٌة              75 10 10 5 100 2
قواعد  )

( 1وتدرٌبات
 102حض

اللغة الٌونانٌة  4
الحدٌ ة 

قواعد )
( 2وتدرٌبات

حض
203 

اللغة الٌونانٌة  75 10 10 5 100 4
الحدٌ ة 

قواعد  )
( 1وتدرٌبات

 103حض

اللغة اإلٌطالٌة  5
قواعد )

( 2وتدرٌبات

حض
204 

اللغة اإلٌطالٌة   75 10 10 5 100 4
قواعد )

( 1وتدرٌبات
 104حض

اللغة األجنبٌة  6
اإلنجلٌزٌة  و )

الفرنسٌة  و 
  (األسبانٌة

 (متطلب كلٌة)

لغ 
 205 ج
 

2 100 5 10 10 75  

       15 المجموع  

ػ

 ػ



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

91 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الحضارة واللغات األوربٌة القدٌمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ(:اضثالثظػطنػطػررغنػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق 

الحضور 
و 

المشاركة 

اختبار 
 ول 

األسبوع )
 (السابع

اختبار  ان 
األسبوع )

ال الث 
 (عشر

االمتحان 
النهائى 

مدخل إلى األدب  1
الرومانى 

حض
206 

2 100 5 10 10 75  

تارٌخ مصر فى  2
العصرٌن البطلمى 

والرومانى 

حض
207 

2 100 5 10 10 75  

حضا ار ٌونانٌة  3
208 

2 100 5 10 10 75  

       4 المجموع  

 

  



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

92 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الحضارة واللغات األوربٌة القدٌمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

[ططتطدةػدارظ18]ال الث المستوى  

  (إجبارٌة مقررات  ) 
عدد كود المقرر اسم المقرر م 

 الساعات
الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 

الحضور و 
المشاركة 

اختبار 
 ول 

األسبوع )
 (السابع

اختبار 
 ان 

األسبوع )
ال الث 

 (عشر

االمتحان 
النهائى 

اللغة الٌونانٌة  1
القدٌمة  

قواعد وتدرٌبات )
3  )

اللغة الٌونانٌة  75 10 10 5 100 2 301حض
القدٌمة  

قواعدوتدرٌبات)
 201حض (1

اللغة الالتٌنٌة          2
قواعد وتدرٌبات )
3 )

اللغة الألتٌنٌة               75 10 10 5 100 2 302حض
قواعد  )

( 1وتدرٌبات 
 202حض

اللغة الٌونانٌة  3
الحدٌ ة 

 

اللغة الٌونانٌة  75 10 10 5 100 4 303حض
الحدٌ ة 

قواعد  )
( 2وتدرٌبات 

 203حض

علم بناء الجملة  4
الٌونانٌة 

  75 10 10 5 100 4 304حض

( 2)اللغة العربٌة  5
 (متطلب كلٌة)

 305لغ ع
 

( 1)اللغة العربٌة  75 10 10 5 100 2
 105لغ ع 

       14 المجموع  

 (:اضثالثظػطنػطػررغنػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات 

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 

الحضور 
والمشاركة 

اختبار  ول 
األسبوع )

 (السابع

اختبار  ان 
األسبوع )

ال الث 
 (عشر

االمتحان 
النهائى 

  75 10 10 5 100 2 306حضاللغة اإلٌطالٌة  1

  75 10 10 5 100 2 307حضفلسفة ٌونانٌة  2

  75 10 10 5 100 2 308حضا ار رومانٌة  3

       4 المجموع  

ػ



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

93 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الحضارة واللغات األوربٌة القدٌمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ػ[ططتطدةػدارظ18] : الرابع المستوى

 ( إجبارٌة مقررات) 

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 

الحضور 
والمشاركة 

اختبار  ول 
األسبوع )

 (السابع

اختبار  ان 
األسبوع )

 (ال الث عشر

االمتحان 
النهائى 

علم بناء الجملة  1
الالتٌنٌة 

حض
401 

4 100 5 10 10 75  

دٌانة و ساطٌر  2
ٌونانٌة 

حض
402 

2 100 5 10 10 75  

حضاللغة اإلٌطالٌة  3
403 

اللغة اإلٌطالٌة  75 10 10 5 100 4
قواعد )

( 2وتدرٌبات
 204حض

األدب الٌونانى  4
حتى نهاٌة 

العصر الكالسٌكى 

حض
404 

2 100 5 10 10 75  

اللغةاألجنبٌة  5
- اإلنجلٌزٌة)(2)

- الفرنسٌة
متطلب  (األسبانٌة

كلٌة 

لغ 
 405 ج
 

اللغة األجنبٌة  75 10 10 5 100 2
لغ  ج  (1)

205 

       14 المجموع  

 (:اضثالثظػطنػطػررغنػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق 

الحضور 
والمشاركة 

اختبار  ول 
األسبوع )

 (السابع

اختبار  ان 
األسبوع )

 (ال الث عشر

االمتحان 
النهائى 

اللغة الٌونانٌة  1
الحدٌ ة 

  75 10 10 5 100 2 406حض

فلسفة  2
رومانٌة  

  75 10 10 5 100 2 407حض

فنون واًال ار  3
مصر فى 
العصرٌن 
البطلمى 

والرومانى 

  75 10 10 5 100 2 408حض

       4 المجموع  
 

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الحضارة واللغات األوربٌة القدٌمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

94 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 [ططتطدةػدارظ18]: الخامس المستوى

ػ (إجبارٌة مقررات) 
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
 الساعات

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 

الحضور 
والمشاركة 

اختبار  ول 
األسبوع )

 (السابع

اختبار  ان 
األسبوع )

ال الث 
 (عشر

االمتحان 
النهائى 

و  ترجمة ٌونانٌة 1
 التٌنٌة  

حض
501 

4 100 5 10 10 75  

حض األدب الهٌلٌنستى 2
502 

2 100 5 10 10 75  

اللغة الٌونانٌة  3
الحدٌ ة 

 

حض
503 

اللغة  75 10 10 5 100 4
الٌونانٌة 
الحدٌ ة 

 303حض

دٌانة و ساطٌر  4
 رومانٌة

حض
504 

دٌانة  75 10 10 5 100 2
و ساطٌر 

ٌونانٌة 
 402حض

( 3)اللغة العربٌة 5
 (متطلب كلٌة)

لغ 
 505ع
 

اللغة العربٌة  75 10 10 5 100 2
لغ ع  (2)

305 

       14 المجموع  

ػ(:اضثالثظػطنػطػررغنػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق 

الحضور 
والمشاركة 

اختبار  ول 
األسبوع )

 (السابع

اختبار  ان 
األسبوع )

ال الث 
 (عشر

االمتحان 
النهائى 

حضاللغة اإلٌطالٌة  1
506 

2 100 5 10 10 75  

حضنصوص فلسفٌة  2
507 

2 100 5 10 10 75  

تارٌخ  اللغات  3
الرومانسٌة 

حض
508 

2 100 5 10 10 75  

       4 المجموع  

ػ
 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الحضارة واللغات األوربٌة القدٌمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 [ططتطدةػدارظ18ػ]:السادس المستوى



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

95 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 ( إجبارٌة مقررات ) 

عدد كود المقرر اسم المقرر م 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق 

الحضور 
والمشاركة 

اختبار 
 ول 

األسبوع )
 (السابع

اختبار  ان 
األسبوع )

ال الث 
 (عشر

االمتحان 
النهائى 

  75 10 10 5 100 2 601حض علم البردى 1

األدب الرومانى  2
حتى نهاٌة 

 العصر الذهبى

  75 10 10 5 100 2 602حض

اللغة  75 10 10 5 100 4 603حض اللغة اإلٌطالٌة 3
اإلٌطالٌة 

 403حض

مصر فى  4
المصادر 
الٌونانٌة 

 والرومانٌة

  75 10 10 5 100 4 604حض

اللغة األجنبٌة  5
اإلنجلٌزٌة )(3)

- الفرنسٌة - 
 (االسبانٌة 

 (متطلب كلٌة)

 605لغ  ج 
 

اللغة  75 10 10 5 100 2
األجنبٌة 

لغ  ج  (2)
405 

       14 المجموع  

ػ(:اضثالثظػطنػطػررغنػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

عدد كود المقرر اسم المقرر م 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق 

الحضور 
والمشاركة 

اختبار 
 ول 

األسبوع )
 (السابع

اختبار  ان 
األسبوع )

ال الث 
 (عشر

االمتحان 
النهائى 

اللغة الٌونانٌة  1
الحدٌ ة 

  75 10 10 5 100 2 606حض

حركة الترجمة  2
بٌن الٌونانٌة  

والعربٌة 
والالتٌنٌة 

  75 10 10 5 100 2 607حض

األدب  3
البٌزنطى 

  75 10 10 5 100 2 608حض

       4 المجموع  
ـ 

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الحضارة واللغات األوربٌة القدٌمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 [ططتطدةػدارظ18ػ] :السابع المستوى



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

96 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 ( إجبارٌة مقرارات   ) 

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 

الحضور 
والمشاركة 

اختبار  ول 
األسبوع )

 (السابع

اختبار  ان 
األسبوع )

 (ال الث عشر

االمتحان 
النهائى 

حض علم النقوش 1
701 

4 100 5 10 10 75  

األدب الرومانى  2
حتى نهاٌة 

 العصر الفضى

حض
702 

األدب  75 10 10 5 100 2
الرومانى 

حتى نهاٌة 
العصر 
الذهبى 

 602حض

اللغة الٌونانٌة  3
الحدٌ ة 

 

حض
703 

اللغة  75 10 10 5 100 4
الٌونانٌة 
الحدٌ ة  

 503حض

نصوص  4
 ٌونانٌة

حض
704 

2 100 5 10 10 75  

اللغة العربٌة  5
 (متطلب كلٌة)

لغ 
 705ع
 

اللغة العربٌة  75 10 10 5 100 2
لغ ع  (3)

505 

       14 المجموع  

ػ(:اضثالثظػطنػطػررغنػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػرراتػػػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق 

الحضور 
والمشاركة 

اختبار  ول 
األسبوع )

 (السابع

اختبار  ان 
األسبوع ال الث )

 (عشر

االمتحان 
النهائى 

حضاللغة االٌطالٌة   1
706 

2 100 5 10 10 75  

االدب الكالسٌكى  2
المقارن 

حض
707 

2 100 5 10 10 75  

التأ ٌرت الشرقٌة  3
فى الحضارة 

الٌونانٌة 

حض
708 

2 100 5 10 10 75  

       4 المجموع  

ػ
 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الحضارة واللغات األوربٌة القدٌمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 [ساعة معتمدة18]: المستوى ال امن
 (مقررات إجبارٌة  )  

متطلب سابق توزٌع الدرجات الدرجة عدد كود المقرر اسم المقرر م 



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

97 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

الحضور الكلٌة الساعات 
والمشاركة 

اختبار 
 ول 

األسبوع )
 (السابع

اختبار 
 ان 

األسبوع )
ال الث 

 (عشر

االمتحان 
النهائى 

فقه اللغتٌن  1
الٌونانٌة 
 والالتٌنٌة

  75 10 10 5 100 4 801حض

  75 10 10 5 100 2 802حض نصوص التٌنٌة 2

اللغة اإلٌطالٌة  75 10 10 5 100 4 803حض اللغة اإلٌطالٌة 3
 603حض 

النقد األدبى عند  4
 الٌونان والرومان

مدخل إلى  75 10 10 5 100 2 804حض
االدب الٌونانى 

مدخل إلى 
االدب 

الرومانى 
  106حض 
 206حض 

( 4)اللغة األجنبٌة 5
- اإلنجلٌزٌة )

-الفرنسٌة 
 (االسبانٌة 

 (متطلب كلٌة)

لغ  ج 
805 

 

اللغة األجنبٌة  75 10 10 5 100 2
لغ  ج  (3)

605 

       14 المجموع  

:(ٌختار الطالب مقررٌن من ال ال ة )مقررات اختٌارٌة   

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 

الحضور 
والمشاركة 

اختبار 
 ول 

األسبوع )
 (السابع

اختبار 
 ان 

األسبوع )
ال الث 

 (عشر

االمتحان 
النهائى 

اللغة الٌونانٌة  1
الحدٌ ة  

حض
806 

2 100 5 10 10 75  

علم األوستراكا  2
والمسكوكات  

حض
807 

2 100 5 10 10 75  

التأ ٌرت الشرقٌة  3
فى الحضارة 

الرومانٌة 

حض
808 

2 100 5 10 10 75  

       4 المجموع  
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م
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99 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 

 

 

 

 (7 ) 
الئحظػاضداراتػاضططتطدةػضدرجظػاضضغداظسػ 

سؼػاضتارغخػ

ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م
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101 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم التارٌخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

الئحظػاضداراتػاضططتطدةػضدرجظػاضضغداظسػ ( 7) 
سؼػاضتارغخػ

ػ[دارظػططتطدة20]اضطدتوىػاألولػ
ػ(طػرراتػإجبارغظػ)
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 اختبار
  ول

 األسبوع)
( السابع

  ان اختبار
 األسبوع)

 ال الث
( عشر

 االمتحان
 النهائى

الحاسب اآللى  1
 [متطلب جامعة]

  75 10 10 5 100 2 100حسب

  75 10 10 5 100 2 101لغ ع( 1)اللغة العربٌة 2

تارٌخ مصر القدٌمة  3
(1 )

  75 10 10 5 100 2 102ترخ 

التارٌخ الٌونانى منذ  4
 قدم العصور حتى 
القرن الخامس قبل 

المٌالد 

  75 10 10 5 100 2 103ترخ 

الدولة اإلسالمٌة من  5
 (ص)عصر الرسول 

وحتى نهاٌة الخلفاء 
الراشدٌن 

  75 10 10 5 100 2 104ترخ 

مدخل إلى تارٌخ  6
 وروبا العصور 

 الوسطى

  75 10 10 5 100 2 105ترخ 

اصول التارٌخ  7
االوربى الحدٌث 

  75 10 10 5 100 2 106ترخ 

منهح بحث تارٌخى  8
اسالمى – قدٌم )

 (حدٌث-ووسٌط 

  75 10 10 5 100 2 107ترخ 

       16 المجموع  

ػ(:اضثالثظػطنػطػررغنػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات
 كود المقرر اسم م

 المقرر
 عدد

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 سابق

 الحضور
 والمشاركة

 اختبار
  ول

 األسبوع)
( السابع

  ان اختبار
 األسبوع)

 ال الث
( عشر

 االمتحان
 النهائى

  75 10 10 5 100 2 108ترخ الـــدولة األمـوٌـــة  1

و ائق تارٌخ مصر القدٌمة  2
بلغة  جنبٌة 

  75 10 10 5 100 2 109ترخ 

تارٌخ الخلٌج العربى  3
الحدٌث والمعاصر 

  75 10 10 5 100 2 110ترخ 

       4 المجموع  

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم التارٌخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

[ معتمدة ساعة19]ال انى المستوى

ػ(إجبارٌة مقررات ) 
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 اختبار
  ول

 األسبوع)
( السابع

  ان اختبار
 األسبوع)

( عشر ال الث

 االمتحان
 النهائى

    االنسان حقوق 1
 [متطلب جامعة  ]

  75 10 10 5 100 1 200حق

 األوربٌة اللغة 2

[ كلٌة متطلب(]1)

 لغ

 201 ور
2 100 5 10 10 75  

 مصر تارٌخ 3

( 2)القدٌمة
 مصر تارٌخ 75 10 10 5 100 2 202ترخ

( 1)القدٌمة

 102ترخ

 الرومان تارٌخ 4
 العصور  قدم منذ

 العصر نهاٌة حتى
 الجمهورى

  75 10 10 5 100 2 203ترخ

 الحضارة 5
 اإلسالمٌة

  75 10 10 5 100 2 204ترخ

 الدولة تارٌخ 6

( 1 )البٌزنطٌة
  75 10 10 5 100 2 205ترخ

 الدولة تارٌخ 7
 الع مانٌة

  75 10 10 5 100 2 206ترخ

 - قدٌم )بحث قاعة 8
( حدٌث - اسالمى

  75 10 10 5 100 2 207ترخ

       15  المجموع 

(:اضثالثظػطنػطػررغنػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات  

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 سابق

 الحضور
 والمشاركة

 اختبار
  ول

 األسبوع)
( السابع

  ان اختبار
 األسبوع)

 ال الث
( عشر

 االمتحان
 النهائى

 الشرق تارٌخ و ائق 1
 بلغة القدٌم االدنى
  جنبٌة

  75 10 10 5 100 2 208 ترخ

 دراسة مصادر 2
 الٌونانى التارٌخ

 بلغة والرومانى
  جنبٌة

  75 10 10 5 100 2 209 ترخ

 فً  وروبا حضارة 3
 الوسطى العصور

  75 10 10 5 100 2 210 ترخ

       4  المجموع 

 
ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم التارٌخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

[ معتمدة ساعة18 ]ال الث المستوى

( إجبارٌة مقررات) 
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 اختبار
  ول

 األسبوع)
( السابع

 اختبار
  ان

 األسبوع)
 ال الث
( عشر

 االمتحان
 النهائى

( 2)العربٌة اللغة 1

[ كلٌة متطلب]

 لغ العربٌة اللغة 75 10 10 5 100 2 301ترخ

 101ع

 الشرق تارٌخ 2

( 1)القدٌم األدنى
 مصر تارٌخ 75 10 10 5 100 2 302ترخ

( 2)القدٌمة

 202ترخ

 مصر حضارة 3

 (1 )القدٌمة
  75 10 10 5 100 2 303ترخ

 الشرق تارٌخ 4

 (2)القدٌم  األدنً
  75 10 10 5 100 2 304ترخ

 الٌونانً التارٌخ 5
 القرنٌن إبان

 والرابع الخامس
 المٌالد قبل

  75 10 10 5 100 2 305ترخ

 فً مصر تارٌخ 6
 البطالمة عصر

  75 10 10 5 100 2 306ترخ

 فً األدنً الشرق 7
 العصرٌن

 الهللٌنٌستً
  .والرومانً

  75 10 10 5 100 2 307ترخ

       14  المجموع 

ػ(:اضثالثظػطنػطػررغنػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 اختبار
  ول

 األسبوع)
( السابع

  ان اختبار
 األسبوع)

 ال الث
( عشر

 االمتحان
 النهائى

 األدنى الشرق مصادر 1
 العصر فى القدٌم

   جنبٌة بلغة الهلٌنستى

  75 10 10 5 100 2 308 ترخ

 الحضارٌة السمات 2
 عبر لمصر المشتركة
  القدٌمة عصورها

  75 10 10 5 100 2 309 ترخ

 الٌونانٌة الحضارة 3
  والرومانٌة

  75 10 10 5 100 2 310 ترخ

       18  المجموع 
 ــــــــــــــــــــــــــ التارٌخ قسم  ــــــــــــــــــــــــــ اللٌسانس لمرحلة المعتمدة الساعات الئحة   ـــــــــــــــــــ

[ػططتطدةػدارظ18ػ:ػ]اضرابعػاضطدتوى
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

(ػإجبارغظػطػررات)ػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 اختبار
  ول

 األسبوع)
( السابع

 اختبار
  ان

 األسبوع)
 ال الث
( عشر

 االمتحان
 النهائى

 ] (2)األوربٌة اللغة 1

[ كلٌة متطلب

 لغ

 401 ور
 لغ األوربٌة اللغة 75 10 10 5 100 2

 201 ور

 مصر حضارة 2
 ( 2)القدٌمة

 مصر حضارة 75 10 10 5 100 2 402ترخ
 ترخ( 1)القدٌمة

303 

 الشرق حضارات 3
 القدٌم األدنً

 الشرق تارٌخ 75 10 10 5 100 2 403ترخ
( 2)القدٌم األدنى

 304ترخ

 التبادل معالم 4
 مصر بٌن الحضارى

 األدنى الشرق ودول
 القدٌم

  75 10 10 5 100 2 404ترخ

 فً مصر تارٌخ 5
 الرومانً العصر

  75 10 10 5 100 2 405ترخ

 اإلمبراطورٌة تارٌخ 6
 الرومانٌة

  75 10 10 5 100 2 406ترخ

 فً مصر تارٌخ 7
 (1 )البٌزنطً العصر

  75 10 10 5 100 2 407ترخ

       14  المجموع 

(: ال ال ة من مقررٌن الطالب ٌختار ) اختٌارٌة مقررات

 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد

 الساعات

 الدرجة

 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع

 سابق
 الحضور

 والمشاركة
  ول اختبار

 األسبوع)
( السابع

  ان اختبار
 األسبوع)

 ال الث
( عشر

 االمتحان
 النهائى

 قدٌمة  و شرقٌة لغة 1
 – التٌنى – فارسً)

( هٌروغلٌفى - ٌونانى

 ترخ

408 
2 100 5 10 10 75  

  75 10 10 5 100 2 409ترخ( 1)العبرٌة اللغة 2

 ترخ قدٌم بحث قاعة 3

410 
2 100 5 10 10 75  

 فً مصر حضارة 4
 البطلمً العصرٌن

 والرومانً

 ترخ

411 
2 100 5 10 10 75  

       4  المجموع 

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم التارٌخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
[ معتمدة ساعة18 : ]الخامس المستوى

ػ(إجبارٌة مقررات) 
 سابق متطلب الدرجات توزٌع الدرجة عدد كود المقرر اسم م
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الحضور الكلٌة الساعات المقرر
 والمشاركة

 اختبار
  ول

 األسبوع)
( السابع

  ان اختبار
 األسبوع)

 ال الث
( عشر

 االمتحان
 النهائى

( ] 3)العربٌة اللغة 1

[ كلٌة متطلب

 ع لغ

501 
 اللغة 75 10 10 5 100 2

( 2)العربٌة

 301ع لغ

 الفتح منذ مصر 2
 نهاٌة حتى االسالمى

 الفاطمٌٌن

 مصر تارٌخ 75 10 10 5 100 2 502 ترخ

( 2 )القدٌمة

 202ترخ

 الدولة تارٌخ 3

( 2 )البٌزنطٌة
 الدولة تارٌخ 75 10 10 5 100 2 503 ترخ

( 1)البٌزنطٌة

 205ترخ

  75 10 10 5 100 2 504 ترخ العباسٌة الدولة تارٌخ 4

 فً  وروبا تارٌخ 5
 الوسطى العصور

  75 10 10 5 100 2 505 ترخ

 الشرق بٌن العالقات 6
   والغرب

  75 10 10 5 100 2 506 ترخ

 تارٌخٌة نصوص 7
  وربٌة بلغة إسالمٌة

  75 10 10 5 100 2 507 ترخ

       14  المجموع 

 (اضثالثظػطنػطػررغنػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع

 الحضور
 والمشاركة

  ول اختبار
 األسبوع)

( السابع

  ان اختبار
 األسبوع)

 ال الث
( عشر

 االمتحان
 النهائى

 وغرب بٌزنطة 1
  وربا

  75 10 10 5 100 2 508 ترخ

  75 10 10 5 100 2 509 ترخ تارٌخٌة جغرافٌة 2

 العبرٌة اللغة 75 10 10 5 100 2 510ترخ( 2 )العبرٌة اللغة 3

 409 ترخ( 1)

  و شرقٌة لغة 4
 – فارسً )قدٌمة
 ٌونانى – التٌنى

( هٌروغلٌفى- 
[ كلٌة متطلب]

  و شرقٌة لغة 75 10 10 5 100 2 510 ترخ
-فارسى )قدٌمة
-ٌونانى-التٌنى

 ترخ (هٌروغلٌفى

408 

       4  المجموع 

 
 

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم التارٌخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 [ططتطدةػدارظ18ػ:ػ]اضدادسػاضطدتوى
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

(إجبارغظػطػررات)ػ  

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 اختبار
  ول

 األسبوع)
( السابع

  ان اختبار
 األسبوع)

 ال الث
( عشر

 االمتحان
 النهائى

( 3)األوربٌة اللغة 1

[ كلٌة متطلب] 

  ور لغ

601 
 اللغة 75 10 10 5 100 2

 لغ( 2)األوربٌة

 401 ور

 األٌوبٌٌن تارٌخ 2
 والممالٌك

  75 10 10 5 100 2 602 ترخ

 الحضارة 3
 البٌزنطٌة

  75 10 10 5 100 2 603 ترخ

 العصر فً مصر 4

( 2 )البٌزنطً
 فً مصر 75 10 10 5 100 2 604 ترخ

 العصر
 ترخ البٌزنطً

407 

 ونصوص و ائق 5
 وسٌطة  وروبٌة

  75 10 10 5 100 2 605 ترخ

 المغرب تارٌخ 6
 واألندلس

  75 10 10 5 100 2 606 ترخ

 بحث قاعة 7
 – اسالمى)

( وسٌط

  75 10 10 5 100 2 607 ترخ

       14  المجموع 

ػ(:اضثالثظػطنػطػررغنػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 سابق

 الحضور
 والمشاركة

  ول اختبار
 األسبوع)

( السابع

  ان اختبار
 األسبوع)

 ال الث
( عشر

 االمتحان
 النهائى

 والفنون اآلداب 1
 البٌزنطٌة

  75 10 10 5 100 2 608 ترخ

 زمن  وروبا 2
 الصلٌبٌة الحروب

  75 10 10 5 100 2 609 ترخ

 الهند تارٌخ 3
 اإلسالمٌة

  75 10 10 5 100 2 610 ترخ

       4  المجموع 

 
ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم التارٌخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

[ معتمدة ساعة18 : ]السابع المستوى

( إجبارٌة مقررات) 
 سابق متطلب الدرجات توزٌع الدرجة عدد المقرر كود المقرر اسم م
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الحضور الكلٌة الساعات
 والمشاركة

  ول اختبار
 األسبوع)

( السابع

  ان اختبار
 األسبوع)

 ال الث
( عشر

 االمتحان
 النهائى

(  4)العربٌة اللغة 1

[ كلٌة متطلب] 

 اللغة 75 10 10 5 100 2 701 ع لغ

( 3)العربٌة

 501ع لغ

 مصر تارٌخ 2
 الحدٌث

  75 10 10 5 100 3 702 ترخ

 العرب تارٌخ 3
 الحدٌث

  75 10 10 5 100 3 703 ترخ

  فرٌقٌا تارٌخ 4
 الحدٌث

  75 10 10 5 100 2 704 ترخ

 الجغرافٌا 5
 السٌاسٌة

  75 10 10 5 100 2 705 جغ

 فً  وروبا تارٌخ 6
 التاسع  القرن

 عشر

 التاريخ أصول 75 10 10 5 100 2 706 ترخ
 ترخ األوروبي

106 

       14  المجموع 

ػ(:ال ال ة من مقررٌن الطالب ٌختار ) اختٌارٌة مقررات
 كود المقرر اسم م

 المقرر
 عدد

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع

 الحضور
 والمشاركة

  ول اختبار
 األسبوع)

( السابع

  ان اختبار
 األسبوع)

 ال الث
( عشر

 االمتحان
 النهائى

 الفكر تارٌخ 1
 االقتصادي
 والسٌاسً

  75 10 10 5 100 2 707 ترخ

 تارٌخٌة نصوص 2
 باللغة حدٌ ة

 األوربٌة

  75 10 10 5 100 2 708 ترخ

  و شرقٌة لغة 3
 – فارسً )قدٌمة
 ٌونانى – التٌنى

(   هٌروغلٌفى- 
[ كلٌة متطلب] 

  و شرقٌة لغة 75 10 10 5 100 2 709 ترخ
-فارسى )قدٌمة
-ٌونانى-التٌنى

 ترخ( هٌروغلٌفى

510 

 العبرٌة اللغة 75 10 10 5 100 2 708ترخ( 3 )العبرٌة اللغة 4

 510ترخ( 2)

       4  المجموع 

 
 

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم التارٌخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 [ططتطدةػدارظ18ػ:ػ]اضثاطنػاضطدتوى

ػ(طػرراتػإجبارغظػ)ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

      االوربٌة اللغة 1
 [ كلٌة متطلب] 

 اللغة 75 10 10 5 100 2 801 ور لغ

( 3)األوربٌة

 601 ور لغ

 مصر تارٌخ 2
 المعاصر

 مصر تارٌخ 75 10 10 5 100 3 802 ترخ
 ترخ الحدٌث

702 

 العرب تارٌخ 3
 المعاصر

 العرب تارٌخ 75 10 10 5 100 3 803 ترخ
 ترخ الحدٌث

703 

 فً  وروبا تارٌخ 4
 العشرٌن القرن

  وربا تارٌخ 75 10 10 5 100 2 804 ترخ
 القرن فى

 عشر التاسع

 706 ترخ

 آسٌا تارٌخ 5
 والمعاصر الحدٌث

  75 10 10 5 100 2 805 ترخ

 الوالٌات تارٌخ 6
 المتحدة

  75 10 10 5 100 2 806 ترخ

       14  المجموع 

ػ(:اضثالثظػطنػطػررغنػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 سابق

 الحضور
 والمشاركة

 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

  مرٌكا تارٌخ 1
 الالتٌنٌة

  75 10 10 5 100 2 807 ترخ

 التارٌخ علم 2
 وفلسفته

  75 10 10 5 100 2 808 ترخ

  " السنة  عمال 3
 " تخرج بحث

  75 10 10 5 100 2 809 ترخ

       4  المجموع 

ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 
 

 (8)  

  الئحظػاضداراتػاضططتطدةػضدرجظػاضضغداظس

ػ فٗ انزغـافٛب 

ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م
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111 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الجغرافٌا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 

  الئحظػاضداراتػاضططتطدةػضدرجظػاضضغداظس ( 8) 

ػ فٗ انزغـافٛب 
ػ(ػدارظػططتطدة19)اضطدتوىػاألولػ

ػ(طػرراتػإجبارغظػ)
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

         اآللى الحاسب 1
 [متطلب جامعة  ]

حسب

100 
2 100 5 10 10 75  

 طبٌعٌة جغرافٌة 2
 

  75 10 10 5 100 3 101 جغ

3  
 بشرٌة جغرافٌة

  75 10 10 5 100 3  102 جغ

4  
 خرائط مبادئ

  75 10 10 5 100 3 103 جغ

5  
 آلى حاسب

  75 10 10 5 100 3 104 جغ

6 
( 1 )عربٌة لغة

 ع لغ

105 
3 100 5 10 10 75  

 
 

       17  المجموع

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

االمتحا
 ن

 النهائى

  75 10 10 5 100 2 106جغ جٌولوجٌا 1

  75 10 10 5 100 2 107جغ اجتماع 2

       2  المجموع 

ػ
 ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الجغرافٌا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ(ػدارظػططتطدة18):ػاضطدتوىػاضثاظؼ

ػ(طػرراتػإجبارغظػ)
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

    اإلنسان حقوق 1
 [متطلب جامعة  ]
 

 200 حق
1 

100 5 10 10 75  

  اقتصادٌة جغرافٌة 2
 

 201 جغ
3 

100 5 10 10 75  

  إقلٌمٌة جغرافٌة 3
 

  202 جغ
3 

100 5 10 10 75  

 مساحة مبادئ 4
  

 203 جغ
3 

100 5 10 10 75  

 احصاء 5
 

 204 جغ
3 

100 5 10 10 75  

( 1 )إنجلٌزٌة لغة 6

 

 205 جغ
3 

100 5 10 10 75  

       16  المجموع 

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

  75 10 10 5 100 2 206جغ اقتصاد 1

 مصر تارٌخ 2
 الحدٌث

  75 10 10 5 100 2 207جغ

       2  المجموع 

ػ
 ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الجغرافٌا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ(ػدارظػططتطدة17):ػاضطدتوىػاضثاضث

ػ(طػرراتػإجبارغظػ)
 كود المقرر اسم م

 المقرر
 عدد

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

1 
 جٌومورفولوجٌا

 

 301 جغ
3 

 جغرافٌة 75 10 10 5 100
 جغ طبٌعٌة

101 

2 
 زراعة  جغرافٌة

 

 302 جغ
3 

 جغرافٌة 75 10 10 5 100
 اقتصادٌة

 201 جغ

3 
 عمران جغرافٌة

 

 303 جغ
3 

 جغرافٌا 75 10 10 5 100
 جغ بشرٌة

102 

 بعد من استشعار 4

(1 )

 

 304 جغ
3 

 مبادئ 75 10 10 5 100
 جغ خرائط

103 

5 
( 2 )عربٌة لغة

 

 305لغ

3 
 لغة 75 10 10 5 100

( 1)عربٌة

 105 ع لغ

 المجموع 
 

 15       

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

  75 10 10 5 100 2 306جغ رٌاضٌات 1

  75 10 10 5 100 2 307جغ طبٌعٌة موارد 2

       2  المجموع 

 ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الجغرافٌا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ(ػدارظػططتطدة17):اضطدتوىػاضرابع

ػ(طػرراتػإجبارغظػ)
 كود المقرر اسم م

 المقرر
 عدد

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 مناخٌة  جغرافٌة 1
   وحٌوٌة

 

 401 جغ
3 

 جغرافٌا 75 10 10 5 100
 طبٌعٌة

 101 جغ

2 
 سكان جغرافٌة

 

 402 جغ
3 

 جغرافٌا 75 10 10 5 100
 بشرٌة

 102 جغ

 صناعة جغرافٌة 3
  وتعدٌن

 

 403 جغ
3 

 جغرافٌا 75 10 10 5 100
 اقتصادٌة

 201 جغ

 معلومات نظم 4

( 1 )جغرافٌة

 

 404 جغ
3 

 حاسب 75 10 10 5 100
 جغ آلى

104 

5 
( 2 )إنجلٌزٌة لغة

( كلٌة متطلب)

 405   لغ

3 

 لغة 75 10 10 5 100
 إنجلٌزٌة

 لغ( 1)

 205 ج

       15  المجموع 

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

  75 10 10 5 100 2 406جغ اقتصادى تارٌخ 1

 ووسائل تقنٌات 2
 الجغرافى البحث

  75 10 10 5 100 2 407جغ

       2  المجموع 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الجغرافٌا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ(ػدارظػططتطدة17)[ذطبظػراطظ]:ػاضطدتوىػاضخاطس

ػ(طػرراتػإجبارغظػ)
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 المٌاه جغرافٌة 1
 

 501ع جغ
3 

 طبٌعٌة جغرافٌا 75 10 10 5 100

 101 جغ

2 
 ارض استخدام

 

 502 ع جغ
3 

 جغرافٌا 75 10 10 5 100
      اقتصادٌة

 201 جغ

 الخدمات جغرافٌة 3
 

 503 ع جغ
3 

 بشرٌة جغرافٌا 75 10 10 5 100

 102 جغ

 العصور جغرافٌة 4
 الجٌولوجٌة

  

 504 ع جغ
3 

100 5 10 10 75 
 طبٌعٌة جغرافٌا

 101 جغ

  طبوغرافٌة خرائط 5
 

 505 ع جغ
3 

 خرائط مبادئ 75 10 10 5 100

 103 جغ

       15  المجموع 

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

  75 10 10 5 100 2 506ع جغ جغرافى فكر 1

 إقلٌم جفرافٌا 2
 خاص

  75 10 10 5 100 2 507ع جغ

       2  المجموع 

ػ
 ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الجغرافٌا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ

ػ(ػدارظػططتطدة17)ػ[ذطبظػراطظ]:ػاضطدتوىػاضدادس
ػ(طػرراتػإجبارغظػ)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

1 
 جٌواركٌولوجى

 601 ع جغ
3 

 جٌومورفولوجٌا 75 10 10 5 100

 301 جغ

2 
 النقل جغرافٌة

  602 ع جغ
3 

 اقتصادٌة جغرافٌا 75 10 10 5 100

 201 جغ

3 
 السٌاحه جغرافٌة

 603 ع جغ
3 

 اقتصادٌة جغرافٌا 75 10 10 5 100

 201 جغ

 جغرافٌة نصوص 4
  االنجلٌزٌة باللغة

 604  ج لغ
3 

( 2)إنجلٌزٌة لغة 75 10 10 5 100

 405  ج لغ

 كنتورٌة خرائط 5
  وجٌولوجٌة

 605 ع جغ
3 

 جغ خرائط مبادئ 75 10 10 5 100

103 

       15  المجموع 

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع

 الحضور
 والمشاركة

 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

  75 10 10 5 100 2 606ع جغ مٌتورولوجٌا 1

  75 10 10 5 100 2 607ع جغ ومساقط مساحة 2

       2  المجموع 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الجغرافٌا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
(ػػططتطدةػدارظػ17ػ[)جعراسغظػططضوطاتػظظمػذطبظػ]ػاضخاطسػاضطدتوى

(ػػإجبارغظػطػررات)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

1 
 من استشعار

( 2 )بعد

 501 ن جغ

3 
 من استشعار 75 10 10 5 100

(        1)بعد

 304 جغ

2 
 معلومات نظم

( 2 )جغرافٌة

 502 ن جغ

3 
 معلومات نظم 75 10 10 5 100

 جغ( 1)جغرافٌة

404 

3 
  بٌانات قواعد

 503 ن جغ
3 

 جغ آلى حاسب 75 10 10 5 100

104 

4 
  مٌاه جغرافٌة

 504 ن جغ
3 

 طبٌعٌة جغرافٌا 75 10 10 5 100

 101 جغ

 برمجة لغات 5

(1 )
 505 ن جغ

3 
 جغ آلى حاسب 75 10 10 5 100

104 

       15  المجموع 

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع

 الحضور
 والمشاركة

 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 موضوع 1
 خاص

  75 10 10 5 100 2 506 ن جغ

  75 10 10 5 100 2 507ن جغ جغرافى فكر 2

       2  المجموع 
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118 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الجغرافٌا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ(ػدارظػططتطدة17)[ذطبظػظظمػططضوطاتػجعراسغظػػ]اضطدتوىػاضدادسػ

     (طػرراتػإجبارغظ)ػ
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

  75 10 10 5 100 3 601 ن جغ( 2 )مساحة 1

  75 10 10 5 100 3 602 ن جغ مكانى تحلٌل 2

  الٌه خرائط 3

( 1 كاد)
 3 603 ن جغ

      آلى حاسب 75 10 10 5 100

 104 جغ

  75 10 10 5 100 3 604 ن جغ 1  مشروع 4

5 
 نصوص
 باللغة جغرافٌة

 اإلنجلٌزٌة
 3 605 ن جغ

( 1)إنجلٌزٌة لغة 75 10 10 5 100

( 2)إنجلٌزٌة لغة

 205 جغ

 405 جغ     

       15  المجموع 7

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 جغرافٌة 1
 خدمات

  75 10 10 5 100 2 606 ن جغ

 خرائط 2
 طبوغرافٌة

  75 10 10 5 100 2 607ن جغ

       2  المجموع 

 ػ
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119 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الجغرافٌا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
(ػػططتطدةػدارظػ17ػ[)راطظػذطبظػ]ػاضدابعػاضطدتوى

(ػإجبارغظػطػررات)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 مصر جغرافٌة 1
  الطبٌعٌة

 

 701ع جغ
3 

 مناخٌة جغرافٌة 75 10 10 5 100
       وحٌوٌة

 401 جغ

 مصر جغرافٌة 2
  البشرٌة

 

 702 ع جغ
3 

100 5 10 10 75 
 سكان جغرافٌة

 402 جغ

 حوض جغرافٌة 3
  النٌل

 

 703 ع جغ
3 

 بشرٌة جغرافٌا 75 10 10 5 100

 102 جغ

 

  سٌاسٌة جغرافٌة 4
 

 704 ع جغ
3 

100 5 10 10 75 
 

  بحث قاعة 5
 

 705 ع جغ
3 

100 5 10 10 75 
 

       15  المجموع 

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

  75 10 10 5 100 2 706ع جغ خاص موضوع 1

  75 10 10 5 100 2 707ع جغ تارٌخٌة جغرافٌة 2

       2  المجموع 

  

  



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

120 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الجغرافٌا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
(ػططتطدةػدارظػ17ػ[ػ)راطظػذطبظػ]ػاضثاطنػاضطدتوى

 (إجبارغظػطػررات)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 مصر جغرافٌة 1
 االقتصادٌه

 801 ع جغ
3 

100 5 10 10 75 
 

  75 10 10 5 100 3  802 ع جغ  تطبٌقٌة جغرافٌة 2

  75 10 10 5 100 3 803 ع جغ  مٌدانٌة جغرافٌة 3

  75 10 10 5 100 3 804 ع جغ  بٌئٌة  خطار 4

 جغرافٌة نصوص 5
 االنجلٌزٌة باللغة

 805 ع جغ
3 

100 5 10 10 75 
 

       15  المجموع 

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

  75 10 10 5 100 2 806ع جغ إقلٌمى تخطٌط 1

  75 10 10 5 100 2 807ع جغ مكانى تحلٌل 2

       2  المجموع 
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121 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الجغرافٌا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
(ػططتطدةػدارظػ17ػ[ػ)جعراسغظػططضوطاتػظظمػذطبظػ]ػاضدابعػاضطدتوى

(ػإجبارغظػطػررات)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 نظم تطبٌقات 1
 معلومات
 جغرافٌة

 

 701 ن جغ

3 

100 5 10 10 75 
 معلومات نظم

(     1)جغرافٌة

 502 ن جغ

2  
 نمذجة

 702 ن جغ
3 

  بٌانات قواعد 75 10 10 5 100

 503 ن جغ

3  

( 2 )مشروع

 703 ن جغ
3 

(     1)مشروع 75 10 10 5 100

 604 ن جغ

4 
 

 إفلٌمى تخطٌط

 704 ن جغ
3 

 معلومات نظم 75 10 10 5 100
         جغرافٌة

 502 ن جغ

5  
 برمجة لغات

(2 )

 705 ن جغ
3 

100 5 10 10 75 
( 1)برمجة لغات

 505 ن جغ

       15  المجموع 

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 مصر جغرافٌة 1
 الطبٌعٌة

  75 10 10 5 100 2 707ن جغ

  75 10 10 5 100 2 708ن جغ بحث قاعة 2

       2  المجموع 
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122 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الجغرافٌا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
(ػػططتطدةػدارظػ17ػ[)جعراسغظػططضوطاتػظظمػذطبظػ]ػاضثاطنػاضطدتوى

 (إجبارغظػطػررات)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

  75 10 10 5 100 3 801 ن جغ  تطبٌقٌه جغرافٌة 1

 الٌه خرائط 2

( 2كاد)
  802 ن جغ

3 
100 5 10 10 75 

 

  75 10 10 5 100 3 803 ن جغ( 3 )مشروع 3

  75 10 10 5 100 3 804 ن جغ  بٌئٌة  خطار 4

 نصوص 5
 باللغة جغرافٌة

 االنجلٌزٌة

 805 ن جغ
3 

100 5 10 10 75 
 

       18  المجموع 

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 مصر جغرافٌة 1
 البشرٌة

  75 10 10 5 100 2 806ن جغ

 مصر جغرافٌة 2
 االقتصادٌة

  75 10 10 5 100 2 807ن جغ

       2  المجموع 
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123 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 
 

 

 

 (9   ) 

الئحظػاضداراتػاضططتطدةػضدرجظػاضضغداظسػػ
ػسؼػاضدراداتػاضغضدغغظ

ػ
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124 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

  



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

125 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الدراسات الفلسفٌة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 

ػالئحظػاضداراتػاضططتطدةػضدرجظػاضضغداظس ( 9) 
ػسؼػاضدراداتػاضغضدغغظ

ػ[ػدارظػططتطدة20]اضطدتوىػاألولػ

ػ(طػرراتػإجبارغظ)ػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

     اآللى الحاسب 1
 [متطلب جامعة]

حسب

100 
2 100 5 10 10 75  

 الفلسفة 2
 حتى )الٌونانٌة
 ( فالطون

 75 10 10 5 100 4 101فل
 

  75 10 10 5 100 3  102فل  األخالق فلسفة 3

  75 10 10 5 100 3 103فل  الفلسفة  سس 4

  عربٌة لغة 5
 (كلٌة متطلب)

 75 10 10 5 100 2 104ع لغ
 

       14  المجموع 

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررغنػطنػاضثالثظػػ)طػرراتػاختغارغظػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

  75 10 10 5 100 3  105فل  قدٌم شرقً فكر 1

 نصوص 2
 ومصطلحات

  فلسفٌة

  75 10 10 5 100 3  106فل

  75 10 10 5 100 3  107فل  التنوٌر فلسفة 3

       6  المجموع 

ػ

 ػ



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

126 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الدراسات الفلسفٌة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ[ػدارظػططتطدة17]:ػاضطدتوىػاضثاظؼػ

ػ(طػرراتػإجبارغظ)
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 اإلنسان حقوق 1
  (جامعة متطلب) 

 75 10 10 5 100 1 200فل
 

  75 10 10 5 100 4 201فل الكالم علم 2

  75 10 10 5 100 4 202فل التارٌخ فلسفة 3

 لغة 4
-إنجلٌزى) جنبٌة
( فرنسى

( كلٌة متطلب)

 لغ

 203 ج
2 100 5 10 10 75 

 

       11  المجموع 

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررغنػطنػاضثالثظػػ)طػرراتػاختغارغظػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

  75 10 10 5 100 3 204فل معاصر عربً فكر 1

 خاص موضوع 2
  (الفلسفة فى)

 ٌونانٌة فلسفة 75 10 10 5 100 3 205فل

 101فل

  75 10 10 5 100 3 206فل قدٌم مصري فكر 3

       6  المجموع 
 

 ػ
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127 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الدراسات الفلسفٌة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ[ػدارظػططتطدة18]:ػاضطدتوىػاضثاضثػ

ػ(طػرراتػإجبارغظ)
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

  75 10 10 5 100 4 301فل صوري منطق 1

 اجتماع علم 2
 المعرفة

 75 10 10 5 100 3 302فل
 

 الفلسفة 3
 بعد )الٌونانٌة
 ( فالطون

 الفلسفة 75 10 10 5 100 3 303فل
 حتى الٌونانٌة
  فالطون

 101فل

( 2)عربٌة لغة 4

 (كلٌة متطلب)
 عربٌة لغة 75 10 10 5 100 2 304ع لغ

 لغ(         1)

 104 ع

       12  المجموع 

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررغنػطنػاضثالثظػػ)طػرراتػاختغارغظػ
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 الى مدخل 1
 الفلسفة

 اإلسالمٌة

  75 10 10 5 100 3 305فل

 الفلسفة  سس 75 10 10 5 100 3 306فل العقل  فلسفة 2

 103فل

  75 10 10 5 100 3 307فل العلمً التفكٌر 3
 

 6  المجموع 
 

      

ػ

 ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الدراسات الفلسفٌة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ[ػدارظػططتطدة18]:ػاضطدتوىػاضرابعػ

ػ(طػرراتػإجبارغظ)
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 األوربٌة الفلسفة 1
 العصر فً

 الوسٌط

 75 10 10 5 100 4 401فل
 

  75 10 10 5 100 3 402فل العام النفس علم 2

 المعرفة نظرٌة 3
 الفلسفة فً

 75 10 10 5 100 3 403فل
 

  جنبٌة لغة 4
-إنجلٌزى)

( فرنسى
 (كلٌة متطلب)

 75 10 10 5 100 2 404 ج لغ
 لغة

 لغ( 1) جنبٌة

 203 ج

       12  المجموع 

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررغنػطنػاضثالثظػػ)طػرراتػاختغارغظػ
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

  75 10 10 5 100 3 405فل الدٌن فلسفة 1

 خاص موضوع 2
  (الفلسفة فً)

 فل الكالم علم 75 10 10 5 100 3 406فل

201 

 

 التفكٌر مبادئ 3
 الناقد

  75 10 10 5 100 3 407فل

       6  المجموع 

ػ

 ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الدراسات الفلسفٌة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ[ػدارظػططتطدة18ػ:ػ]خاطساضطدتوىػال

ػػ(طػرراتػإجبارغظ)
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 الفلسفة 1
 فً اإلسالمٌة
 المشرق

 75 10 10 5 100 3 501فل
 

 الحدٌ ة الفلسفة 2
 فً

 17،18القرنٌن

 75 10 10 5 100 4 502فل
 

  75 10 10 5 100 3 503فل سٌاسٌة فلسفة 3

( 3)عربٌة لغة 4

 (كلٌة متطلب)
( 2)عربٌة لغة 75 10 10 5 100 2 504ع لغ

 304ع لغ

       12  المجموع 

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررغنػطنػاضثالثظػػ)طػرراتػاختغارغظػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

  75 10 10 5 100 3 505فل العلم تارٌخ 1

 وقضاٌا الفلسفة 2
 المجتمع

 صوري منطق 75 10 10 5 100 3 506فل

 301 فل

 

  75 10 10 5 100 3 507فل اللغة فلسفة 3

       6  المجموع 

ػ

 ػ
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130 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الدراسات الفلسفٌة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ[ػدارظػططتطدة18ػ:ػ]دادساضطدتوىػال

ػػ(طػرراتػإجبارغظ)
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 صورى منطق 75 10 10 5 100 4 601فل رمزي منطق 1

 301 فل

  75 10 10 5 100 3 602فل العلم فلسفة 2

 قدٌمة لغة 3
 – التٌنً)

  (ٌونانً

 75 10 10 5 100 3 603فل
 

 لغة 4
-إنجلٌزى جنبٌة

( 3( )فرنسى

( كلٌة متطلب)

 لغ

 604 ج
2 100 5 10 10 75 

( 2) جنبٌة لغة

 404 ج لغ

       12  المجموع 

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررغنػطنػاضثالثظػػ)طػرراتػاختغارغظػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 فلسفٌة نصوص 1
  وربٌة بلغة

  75 10 10 5 100 3 605فل

 خاص موضوع 2
  (الفلسفة فً)

 الحدٌ ة الفلسفة 75 10 10 5 100 3 606فل
 القرنٌن فى

 فل 17،18

502 

 القٌم فلسفة 3

 
  75 10 10 5 100 3 607فل

 
 

       6  المجموع

ػ

 ػ



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

131 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الدراسات الفلسفٌة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ[ػدارظػططتطدة18ػ:ػ]دابعاضطدتوىػال

ػػ(طػرراتػإجبارغظ)
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 الفلسفة 1
 فً اإلسالمٌة

 المغرب

 الفلسفة 75 10 10 5 100 3 701فل
 فى اإلسالمٌة
 فل المشرق

501 

 الحدٌ ة الفلسفة 2

 19 القرن فً
 الحدٌ ة الفلسفة 75 10 10 5 100 3 702فل

 القرنٌن فى

 فل 18،17

502 

  75 10 10 5 100 4 703فل الطبٌعة بعد ما 3

( 4)عربٌة لغة 4

 (كلٌة متطلب)
( 3)عربٌة لغة 75 10 10 5 100 2 704ع لغ

 504ع لغ

       12  المجموع 

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررغنػطنػاضثالثظػػ)طػرراتػاختغارغظػ
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 إسالمٌة فلسفة 75 10 10 5 100 3 705فل الجمال علم 1
   المشرق فً

 501 فل

 فلسفٌة نصوص 2
  وربٌة بلغة

  75 10 10 5 100 3 706فل

  75 10 10 5 100 3 707فل التربٌة فلسفة 3

       6  المجموع 

ػ

 ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الدراسات الفلسفٌة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ[ػدارظػططتطدة18ػ:ػ]ثاطناضطدتوىػال

ػ(طػرراتػإجبارغظ)
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 المعاصرة الفلسفة 1

 20 ق فً
 الحدٌ ة الفلسفة 75 10 10 5 100 4 801فل

 19 القرن فى

 702 فل

 التصوف 2
 اإلسالمً

 75 10 10 5 100 3 802فل
 

               قدٌمة لغة 3
 (التٌنً – ٌونانً)

 75 10 10 5 100 3 803فل
 

         جنبٌة لغة 4
-إنجلٌزى)

( 4()فرنسى

 (كلٌة متطلب)

 لغ

 804 ج
2 100 5 10 10 75 

( 3) جنبٌة لغة

 604 ج لغ

       12  المجموع 

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررغنػطنػاضثالثظػػ)طػرراتػاختغارغظػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 الطبٌعة بعد ما 75 10 10 5 100 3 805فل التطبٌقٌة األخالق 1

 703 فل

                خاص موضوع 2
  (الفلسفة فً)

  75 10 10 5 100 3 806فل

 بعد ما النقد 3
 الحدا ى

  75 10 10 5 100 3 807فل

       6  المجموع 

ػ

 ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 

 
 
ػ  (10) 

الئحظػاضداراتػاضططتطدةػضدرجظػاضضغداظسػ
ػػسؼػرضمػاضظغس

ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علم النفس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

الئحظػاضداراتػاضططتطدةػضدرجظػاضضغداظسػ  (10) 
ػػسؼػرضمػاضظغس

[ػططتطدةػدارظػ20ػ:ػ]األولػاضطدتوى
ػػ(إجبارغظػطػررات)
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

    اآللى الحاسب 1
[ جامعة متطلب]

  75 10 10 5 100 2 100حسب

 علم  سس 2
 العام النفس

 75 10 10 5 100 3  101نفس
 

3  
 النمو نفس علم

 "طفولة( "1)

 

 102نفس
 

3 
100 5 10 10 75 

 

4                                      

 (1 )اإلحصاء
 

 103نفس
 

3 
100 5 10 10 75 

 

5  
 النفس علم

  البٌولوجى

 

 104نفس
 

3 
100 5 10 10 75 

 

6  
 فى مقدمة

 الحدٌ ة الفلسفة

 

 105نفس
 

2 
100 5 10 10 75 

 

( 1 )عربٌة لغة 7

 الكتابة قواعد
 العربٌة باللغة

( كلٌة متطلب)

  106ع لغ

2 
100 5 10 10 75 

 

       18  المجموع 

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررًاػواحدًاػػ)طػرراتػاختغارغظػ
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

1   
 التفكٌر اسس

  العلمى

 

 نفس 107
2 

 
100 5 10 10 75  

2  
 النفس علم

   البٌئى

 

 نفس 108
2 100 5 10 10 75  

       2  المجموع 

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علم النفس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ[ػدارظػططتطدة18ػ:ػ]ثاظؼاضطدتوىػال

ػػ(طػرراتػإجبارغظ)
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

       االنسان حقوق 1
( جامعة متطلب)

  75 10 10 5 100 1 حق 200

 النمو نفس علم 2

 "المراهقة(" 2)
 النمو نفس علم 75 10 10 5 100 3 201نفس

 102نفس(  1)

 النفس علم 3
  االجتماعى

 علم اسس 75 10 10 5 100 3 202نفس
  العام النفس

 101نفس

 علم فى نصوص 4
 العام النفس

 باللغة)
 (االنجلٌزٌة

 علم اسس 75 10 10 5 100 2 203نفس
  العام النفس

 101نفس

  75 10 10 5 100 2  204نفس النفس علم تارٌخ 5

   205نفس ( 2 )اإلحصاء 6

3 
(  1 )االحصاء 75 10 10 5 100

 103نفس

 إنجلٌزٌة لغة 7

 علم(:1)

  الصوتٌات
( كلٌة متطلب)

 لغ

 206إن
2 100 5 10 10 75  

       16  المجموع 

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررًاػواحدًاػػ)طػرراتػاختغارغظػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 النفس علم 1
  البشرٌة والتنمٌة

  75 10 10 5 100 2 207نفس

2  
 ان روبولوجٌا

   قافٌة

 

 208نفس
 

2 
100 5 10 10 75  

       2  المجموع 

ػ
ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علم النفس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ[ػدارظػططتطدة18ػ:ػ]ثاضثاضطدتوىػال

ػػ(طػرراتػإجبارغظ)
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 البحث مناهج 1
  النفس علم فى

  75 10 10 5 100 3 301نفس

 النفس علم 2
 الفارقً

  75 10 10 5 100 2 302نفس

 النفس علم 3
  األسري

 النمو نفس علم 75 10 10 5 100 3 303نفس

(2 )

 201نفس

 نفس علم 4
  الشخصٌة

 النفس علم تارٌخ 75 10 10 5 100 3 304نفس

 204نفس

 النمو نفس علم 5

 "رشد( "3)
 

 305نفس
 النمو نفس علم 75 10 10 5 100 3

(2   )

 201نفس

(: 2 )عربٌة لغة 6

 دالالت و معاجم
( كلٌة متطلب)

 لغ( 1)عربٌة لغة 75 10 10 5 100 2 306ع لغ

 106 ع

       16  المجموع 

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررًاػواحدًاػػ)طػرراتػاختغارغظػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 عبر النفس علم 1
 ال قافً

  75 10 10 5 100 2 307نفس

 النفس علم 2
 اإلعالمً

  75 10 10 5 100 2 308نفس

       2  المجموع 

ػ
ػ
ػ

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علم النفس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

[ػططتطدةػدارظػ18ػ:ػ]اضرابعػاضطدتوى

(ػػإجبارغظػطػررات)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 القٌاس  سس 1
   النفسى

  البحث مناهج 75 10 10 5 100 3 401نفس

 301نفس

 النفسى التحلٌل 2

(1  ) 
 نفس علم 75 10 10 5 100 3 402نفس

  الشخصٌة

 304نفس

 نفسٌة نصوص  3
 النفس علم فى

 بلغة االجتماعى
 إنجلٌزٌة

 النفس علم 75 10 10 5 100 2 403نفس
  االجتماعى

 202نفس

 النمو نفس علم 4

 "مسنٌن( "4)
 النمو نفس علم 75 10 10 5 100 3 404نفس

(3       )

 305نفس

 النفس علم 5
  الفسٌولوجى

  405نفس

3 
 النفس علم 75 10 10 5 100

  البٌولوجى

 104نفس

(: 2 )إنجلٌزٌة لغة 6

 داللة و معاجم
( كلٌة متطلب)

 لغ

 406إن
( 1)إنجلٌزٌة لؽة 75 10 10 5 100 2

 206إن لػ

       16  المجموع 

ػػ(:واحدًاػطػررًاػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

  75 10 10 5 100 2 407نفس الرٌفً النفس علم 1

 النفس علم 2
   التجارى

  75 10 10 5 100 2 408نفس

       2  المجموع 

ػ

ػ

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علم النفس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

[ػططتطدةػدارظػ18:ػ]اضطدتوىػاضخاطسػ

ػ(ػإجبارغظػطػررات)

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 شخصٌة مقاٌٌس 1

(1) 
 

 501نفس

 

 

2 
100 5 10 10 75  

2  
 قدرات اختبارات

 (1 )عقلٌة

 

 502نفس
 

2 
100 5 10 10 75  

 النفس علم 3
  التجرٌبى

 

 503نفس
 

3 
  البحث مناهج 75 10 10 5 100

 301نفس

 النفسى التحلٌل 4

(2) 
  504نفس

2 
 النفسى التحلٌل 75 10 10 5 100

 402نفس( 1)

5  
 النفس علم

  المعرفى

 

 505نفس
 

3 
 نفس علم 75 10 10 5 100

  الشخصٌة
 304نفس

6  
 النفس علم

  اإلٌجابى

 

 506نفس
 

2 
100 5 10 10 75  

 عربٌة لغة 7

 النقد نظرٌات(3)

               األدبى
( كلٌة متطلب)

  507ع لغ

2 
( 2)عربٌة لؽة 75 10 10 5 100

 306ع لػ

       16  المجموع 

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررًاػواحدًاػػ)طػرراتػاختغارغظػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

  75 10 10 5 100 2 508نفس  المر ة سٌكولوجٌة 1

 النفس علم 2
  التربوي

  509نفس

2 
100 5 10 10 75  

       2  المجموع 

ػ
ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علم النفس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

[ػططتطدةػدارظػ18ػ:ػ]اضدادسػاضطدتوى
(ػػإجبارغظػطػررات)
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 مقاٌٌس 1

 (2 )شخصٌة
(  1 )شخصية هقاييس 75 10 10 5 100 2 601نفس

 501نفس

 قدرات إختبارات 2

 ( 2 )عقلٌة
 قدرات إختبارات 75 10 10 5 100 2 602نفس

 502نفس(  1)عقمية

 نفسٌة نصوص 3
 النفس علم فى

 بلغة التجرٌبى
 انجلٌزٌة

  التجريبى النفس عمـ 75 10 10 5 100 2 603نفس
 503نفس

 نفس علم 4
  الصحة

  اإليجابى النفس عمـ 75 10 10 5 100 3 604نفس
 506نفس

 النفس علم 5
  الجنائى

 الشخصية نفس عمـ 75 10 10 5 100 2 605نفس
   304نفس

 سٌكولوجٌة 6
  اإلعاقات ذوى

  606نفس

3 
 النفس عمـ 75 10 10 5 100

( الفسيكلكجى
 405نفس

 إنجلٌزٌة لغة 7

 و محاد ة( 3)

 لغوٌة تدرٌبات
( كلٌة متطلب)

 لغ

 607إن
 لغ( 2)إنجميزية لغة 75 10 10 5 100 2

 406إف

       16  المجموع 

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررًاػواحدًاػػ)طػرراتػاختغارغظػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 النفس علم 1
 السٌاسً

  75 10 10 5 100 2 608نفس

 سٌكولوجٌة 2
  االدمان

  75 10 10 5 100 2 609نفس

       2  المجموع 
 

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علم النفس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

[ػططتطدةػدارظػ18:ػ]اضطدتوىػاضدابعػ

ػ(ػإجبارغظػطػررات)

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 النفس علم 1
  المرضى

  الصحة نفس علم 75 10 10 5 100 3   701نفس

 604نفس

 نفسٌة  مراض 2
  لالطفال

    702نفس

3 
 النمو نفس علم 75 10 10 5 100

  102نفس( 1)

 النفس علم 3

 (1 )اإلكلٌنٌكى
 الصحة نفس علم 75 10 10 5 100 2 703نفس

  604نفس

 النفس علم 4
 و اإلدارى

  التنظٌمى

 النفس علم 75 10 10 5 100 3   704نفس
  االجتماعى

 202نفس

 نفسى طب 5
  وعالجى

 النفس علم 75 10 10 5 100 3 705نفس
  الفسٌولوجى

 405نفس

( 4 )عربٌة لغة 6

 لغوٌة تطبٌقات
 العربٌة باللغة

( كلٌة متطلب)

(  3)عربٌة لغة 75 10 10 5 100 2 706ع لغ

 507ع لغ

 16  المجموع 

 

      

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررًاػواحدًاػػ)طػرراتػاختغارغظػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 النفس علم 1
  العسكري

  75 10 10 5 100 2   707نفس

 الرعاٌة 2
 فً والتأهٌل

 المؤسسات
 االٌوائٌة

 

 708نفس
 

2 
100 5 10 10 75  

 2  المجموع 
 

      

ػ
ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علم النفس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ[ططتطدةػدارظػ18(ػ]إجبارغظػطػررات:)اضطدتوىػاضثاطن

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 النفس علم 75 10 10 5 100 3 801نفس  العصبى النفس علم 1
 الفسٌولوجى

 ( نفس 405)

 النفس علم 75 10 10 5 100 3 802نفس  اللغوى النفس علم 2
  الفسٌولوجى

 (نفس 405)

 االكلٌنٌكى النفس علم 3

(2 ) 
 النفس علم 75 10 10 5 100 2  803نفس

 اإلكلٌنٌكى

(1(  )703 

 (نفس
 النفسى العالج 4

 ومدارسه
 النفس علم 75 10 10 5 100 3 804نفس

 المرضى

 (نفس 701)

 والتوجٌة اإلرشاد 5
  النفسى

 نفس علم 75 10 10 5 100 3  805نفس
 الشخصٌة

 (  نفس 304)

( 4 )إنجلٌزٌة لغة 6

 باللغة العلمٌة الكتابة
 متطلب )االنجلٌزٌة

( كلٌة

 لغ

  806إن
 إنجلٌزٌة لغة 75 10 10 5 100 3

 لغ( 3)

 607إن

 المجموع 
 

 16       

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررًاػواحدًاػػ)طػرراتػاختغارغظػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 التعلم صعوبات 1
 النمائٌة

807 

  نفس
2 100 5 10 10 75  

 808 النفسٌة التقارٌر كتابة 2

 نفس

2 100 5 10 10 75  

 المجموع 
 

 2       

ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 

 

 (11 ) 

الئحظػاضداراتػاضططتطدةػضدرحظػاضضغداظسػ

سؼػرضمػاالجتطاعػ

ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علم االجتماع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

الئحظػاضداراتػاضططتطدةػضدرحظػاضضغداظسػ(ػ11)ػ

سؼػرضمػاالجتطاعػ

ػ[ػدارظػططتطدة20]:ػاضطدتوىػاألول

ػػ(طػرراتػإجبارغظ)

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

      اآللى الحاسب 1
[ جامعة متطلب] 

حسب

100 
2 100 5 10 10 75  

تارٌخ الفكر  2
االجتماعً 

 3   101اج 
100 5 10 10 75  

مدخل إلى علم  3
االجتماع 

 3 102اج 
100 5 10 10 75  

االقتصاد  4
والمجتمع 

 2 103اج 
100 5 10 10 75  

االن روبولوجٌا  5
االجتماعٌة 

وال قافٌة 
 2   104اج 

100 5 10 10 75  

6 
لغة عربٌة 

 (متطلب كلٌة)

لغ ع 
105 
 

2 
100 5 10 10 75  

مبادئ اإلحصاء  7
االجتماعً 

 2 106اج 
100 5 10 10 75  

       16 المجموع  

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررغنػػ)طػرراتػاختغارغظػ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 همٌة علم  1
االجتماع ووظائفه 

 107اج 
2 100 5 10 10 75  

المجتمع العربً  2
المعاصر 

 108اج 
 
2 

100 5 10 10 75  

األخالق والمجتمع  3
 

 109اج 
2 100 5 10 10 75  

       4 المجموع  
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علم االجتماع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ[ططتطدةػدارظػ19:ػ]اضطدتوىػاضثاظؼ

ػ(ػإجبارغظػطػررات)
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 االنسان حقوق 1
 [متطلب جامعة  ]

 1    200 حق
100 5 10 10 75  

  المجتمع بناء 2
 المصري

  75 10 10 5 100 2 201 اج

  75 10 10 5 100 2 202 اج والشخصٌة ال قافة 3

 النفس علم 4
 االجتماعً

( مؤسسً تدرٌب)
 203 اج

2 100 5 10 10 75  

 كلٌة متطلب 5
  وروبٌة لغة

( 1) ولى

 / انجلٌزٌة)
( فرنسٌة

  ور لغ

204   

2  100 5 10 10 75  

 اجتماعٌة نصوص 6

( 1) وروبٌة بلغة
  75 10 10 5 100 2 205  ج

  75 10 10 5 100 2 206 اج الحدٌ ة الفلسفة 7

 مٌدانٌة زٌارات 8
 للمؤسسات
 االجتماعٌة

 207اج
2 100 5 10 10 75  

       15  المجموع 

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررغنػػ)طػرراتػاختغارغظػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

  75 10 10 5 100 2 208 اج االجتماعى التغٌر 1

 الالتكافؤ قضاٌا 2
 االجتماعً

 209 اج
 

2 
100 5 10 10 75  

  75 10 10 5 100 2 210 اج الشباب قضاٌا 3
       4  المجموع 

 
ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علم االجتماع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

[  معتمدة ساعة 18 : ]ال الث المستوى
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

(  إجبارٌة مقررات)
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 االجتماعً الفكر 1
 الحدٌث المصري

 2 301 اج
 الفكر تارٌخ 75 10 10 5 100

 101 اج االجتماعى

2 
 2 302 اج السكان علم

 علم إلى مدخل 75 10 10 5 100

 102 اج  االجتماع

 سوسٌولوجٌا 3
 واإلعالم االتصال

      والشخصٌة ال قافة 75 10 10 5 100 2 303 اج

 202 اج

 األن ربولوجٌا 4
 االقتصادٌة
 والسٌاسٌة

 304 اج
 االن روبولوجٌا 75 10 10 5 100 2

 االجتماعٌة

 104 اج وال قافٌة

  عربٌة لغة 5
 (كلٌة متطلب)
 

 لغ

 305ع

2 100 5 10 10 75 
 لغ(  1)عربٌة لغة

 105 ع

 االجتماعً اإلحصاء 6
 التطبٌقً

 اإلحصاء مبادئ 75 10 10 5 100 2 306 اج

 106 اج االجتماعى

 نصوص 7

( 2)اجتماعٌة

(  وروبٌة بلغة)

 307 اج
 اجتماعٌة نصوص 75 10 10 5 100 2

(       1) وربٌة بلغة

 205 اج

 
  المجموع

14 

 
      

ػ(:طػررغنػاضطاضبػغختارػ)ػاختغارغظػطػررات  

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات

 وتدرٌبات
 امتحان

 تحرٌرى
 األسبوع)

( السابع

 االمتحان
 النهائى

  75 10 10 5 100 2   308 اج والمواطنة الهوٌة 1

 الحوار لغة 2
 والتواصل
  االجتماعً

  309 اج
 

2 
100 5 10 10 75  

  75 10 10 5 100 2 310 اج   الطفولة  قضاٌا 3
       4  المجموع 

ػ

ػػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علم االجتماع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ػ[ططتطدةػدارظػ18:ػ]اضطدتوىػاضرابع

ػ(ػإجبارغظػطػررات)

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

نظرٌات اجتماعٌة  1
كالسٌكٌة  

 3 401اج 
100 5 10 10 75 

 

علم االجتماع  2
األسري 

 75 10 10 5 100 2 402اج 
 

علم االجتماع  3
الطبً 

 75 10 10 5 100 2 403اج 
 

متطلب كلٌة  4
لغة  وروبٌة 

( 2) ولى
/ انجلٌزٌة )

 (فرنسٌة

لغ  ور 
404 

لغة  وربٌة  75 10 10 5 100 2
( 1) ولى 

-انجلٌزٌة)
      (فرنسٌة 

   204اور 

 سس البحث  5
العلمً 

 75 10 10 5 100 2 405اج 
 

خدمة اجتماعٌة  6
 (تدرٌب مؤسسً)

 3 406اج 
100 5 10 10 75 

 

       14 المجموع  

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررغنػػ)طػرراتػاختغارغظػ
ػ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

  75 10 10 5 100 2   407اج السٌرة الذاتٌة  1

ذوو االحتٌاجات  2
الخاصة 

 408اج 
 
2 

100 5 10 10 75  

  75 10 10 5 100 2 409اج قضاٌا العشوائٌات  3

       4 المجموع  4

ػ

 ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علم االجتماع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

[ػططتطدةػدارظػ18:ػ]اضطدتوىػاضخاطس

ػ(ػإجبارغظػطػررات)

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

1 
نظرٌات اجتماعٌة 

معاصرة 
  3 501اج 

نظرٌات  75 10 10 5 100
اجتماعٌة 

كالسٌكٌة      
 401اج 

علم االجتماع  2
الرٌفً 

 75 10 10 5 100 2 502اج 
 

3 
علم االجتماع 

الحضري 
 503اج 

علم االجتماع  75 10 10 5 100 2
الرٌفى         

 502اج 

4 
نصوص اجتماعٌة 

( 3)بلغة  وروبٌة
 504اج 

نصوص  75 10 10 5 100 2
اجتماعٌة بالغة 

(        2) وربٌة 
 307اج 

( 3)لغة عربٌة 5
 (متطلب كلٌة)
 

  505اج 
2 100 5 10 10 75 

( 2)لغة عربٌة
 305لغ ع 

علم االجتماع   6
القانونً 

   (تدرٌب مؤسسً)
 3   506اج 

100 5 10 10 75 
 

       14 المجموع  7

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررغنػػ)طػرراتػاختغارغظػ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

رؤى سسٌولوجٌة  1
لنماذج تنموٌة 

   507اج 
2 100 5 10 10 75  

سسٌولوجبا  2
التنمٌة فً 
المجتمعات 

األسٌوٌة 

  508اج 

 
2 

100 5 10 10 75  

المجتمع و  3
سسٌولوجبا الفن    

 509اج 
2 100 5 10 10 75  

       4 المجموع  4
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علم االجتماع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
[ معتمدة ساعة 18: ]السادس المستوى

ػػ(إجبارٌة مقررات)
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 اجتماع علم 1
 التنمٌة

 75 10 10 5 100 2 601 اج
 

 االجتماع علم 2
 السٌاسً

 75 10 10 5 100 2 602 اج
 

3 
 االجتماع علم

 الجنائً
 603 اج

 االجتماع علم 75 10 10 5 100 2
 506 اج القانونً

 

 كلٌة متطلب 4
   وروبٌة لغة  
 / انجلٌزٌة)

( فرنسٌة
( كلٌة متطلب)

  ور لغ

604 

  وربٌة لغة 75 10 10 5 100 2
-انجلٌزٌة)

  ور لغ( فرنسٌة

404 

 

5 
 سوسٌولوجٌا

 اإلعالم وسائط
    الحدٌ ة

 605 اج

 سوسٌولوجٌا 75 10 10 5 100 2
       واإلعالم االتصال

 303 اج

 

 االجتماع علم 6
 الصناعً

( مؤسسً تدرٌب)
  606 اج

 االجتماع علم 75 10 10 5 100 2

 503 اج الحضرى

 

 و سالٌب طرق 7
 البحث

(    الكمً)االجتماعً

    607 اج

   

2      
 

       14  المجموع 

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررغنػػ)طػرراتػاختغارغظػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر
 عدد

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 تطبٌقات

 وتدرٌبات
 تحرٌرى امتحان

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

  مرٌكا اجتماع علم 1
 الالتٌنٌة

 اج

608  
2 100 5 10 10 75  

2 
 االجتماعً النوع قضاٌا

 اج

609  
2 100 5 10 10 75  

3 
 المسنٌن اجتماع علم

 اج

610 
2 100 5 10 10 75  

       4  المجموع 

ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علم االجتماع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ػ[ططتطدةػدارظػ18(ػ]إجبارغظػطػررات:)اضطدتوىػاضدابع

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات

 وتدرٌبات
 امتحان

 تحرٌرى
 األسبوع)

( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

1 
 إدارة اجتماع علم

 األزمات
 2   701 اج

 اجتماع علم 75 10 10 5 100
         التنمٌة

 601 اج

 االجتماع علم 2
  المعرفً

 75 10 10 5 100 2  702 اج
 

3 
  اجتماعٌة نصوص

( 4) وروبٌة بلغة 
 703 اج

 نصوص 75 10 10 5 100 2
 لغة اجتماعٌة

(        3 ) وربٌة

 504 اج

  75 10 10 5 100 2 704 اج اجتماعٌة مشكالت 4

( 4)عربٌة لغة 5

( كلٌة متطلب)
 

  705ع لغ
2 100 5 10 10 75 

( 3)عربٌة لغة

 505 ع لغ

6 
 و سالٌب طرق 

 االجتماعً البحث
( الكٌفى)

 706 اج

 و سالٌب طرق 75 10 10 5 100 2
 البحث

 االجتماعى
(        الكمى)

 607 اج

 سوسٌولوجٌا 6
 البشرٌة التنمٌة

 2 707اج
100 5 10 10 75 

 

       14  المجموع 

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررغنػػ)طػرراتػاختغارغظػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 تطبٌقات

 وتدرٌبات
 امتحان

 تحرٌرى
 األسبوع)

( السابع

 االمتحان
 النهائى

 والبحث التعلٌم قضاٌا 1
 العلمً

   708 اج
2 100 5 10 10 75  

2 
   709 اج    العنف سوسٌولوجبا

 

2 
100 5 10 10 75  

  75 10 10 5 100 2 710 اج    الرٌاضة سوسٌولوجبا 3
       4  المجموع 

ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علم االجتماع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 [ ساعة معتمدة18]: المستوى ال امن

ػ(مقررات إجبارٌة)
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

علم االجتماع  1
االقلٌمً 

 2        801اج 
100 5 10 10 75 

 

السٌاسة   2
والتخطٌط 
االجتماعً 

       802اج 
2 100 5 10 10 75 

 

3 

التنظٌم 
والبٌروقراطٌة 

 803اج 

علم االجتماع - 75 10 10 5 100 2
السٌاسى 

علم االجتماع -
الصناعى 

  602اج
 606 اج

لغة  وروبٌة   4
/ انجلٌزٌة )

( 4)(فرنسٌة
 (متطلب كلٌة)

لغ  ور 
804 

2 100 5 10 10 75 
( 3)لغة  وربٌة

 706لغ  ور

  علم االجتماع  5
الدٌنً 

 75 10 10 5 100 2 805اج 
 

6 
علم اجتماع 

المستقبل 
 806اج 

علم اجتماع  75 10 10 5 100 2
إدارة األزمات 

 701اج

تصمٌم بحوث  7
اجتماعٌة 

 (مشروع تخرج)
 807اج 

2 100 5 10 10 75 
 

       14 المجموع  

:ػ(غختارػاضطاضبػطػررغنػػ)طػرراتػاختغارغظػ
كود اسم المقرر م 

المقرر 
عدد 

الساعات 
الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 خالقٌات البحث  1
العلمً 

اج 
808  

2 100 5 10 10 75  

2 
قضاٌا العولمة 

اج 
809 

 
2 

100 5 10 10 75  

مراكز البحث  3
االجتماعً 

اج 
810 

2 100 5 10 10 75  

       4 المجموع  4
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ

 

 

 

 

ػ (12) 

ػ فى اآلثارالئحظػاضداراتػاضططتطدةػضدرجظػاضضغداظسػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اآل ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 :برنامج اآلثار اإلسالمية
 [ططتطدةػدارظػ20:ػ]اضطدتوىػاألول

ػ(إجبارغظػطػررات)

عدد كود المقرر اسم المقرر م 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

      اآللى الحاسب 1
[ جامعة متطلب] 

  75 10 10 5 100 2 100حسب

تارٌخ الفن  2
بٌزنطً )

 (وساسانً
 3 101  رس

100 5 10 10 75 
 

العمارة اإلسالمٌة  3
حتى نهاٌة العصر 

األموي 
 3 102  رس

100 5 10 10 75 
 

العمارة القبطٌة  4
فً مصر 

 3 103  رس
100 5 10 10 75 

 

ترجمة إنجلٌزٌة  5
نصوص   رٌة )

 (إسالمٌة
 3 104  رس

100 5 10 10 75 
 

نحو : لغة عربٌة 6
وصرف 

 (متطلب كلٌة)
 3 105لغ ع

100 5 10 10 75 
 

       17 المجموع  

:ػ(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)اضطػرراتػاالختغارغظػ
عدد كود المقرر اسم المقرر م 

الساعات 
الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

تارٌخ وحضارة  1
مصر القدٌمة  

 3 106  ر س
100 5 10 10 75  

تارٌخ الدولة  2
العربٌة  

 3 107  ر س
100 5 10 10 75  

       3 المجموع  
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اآل ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 [ططتطدةػدارظػ18:ػ]اضطدتوىػاضثاظؼ
ػ(إجبارغظػطػررات)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 اإلنسان حقوق 1
 [متطلب جامعة  ]

 1 200 حق
100 5 10 10 75 

 

1 
 اإلسالمٌة الفنون

 العصر نهاٌة حتى
  األموي

 3 201س   ر

 تارٌخ 75 10 10 5 100
 بٌزنطى)الفن

( وساسانى

 101س   ر

  75 10 10 5 100 3 202س   ر القبطٌة الفنون 3

 فً البحث مناهج 4
 اإلسالمٌة اآل ار

 3 203س   ر
100 5 10 10 75 

 

  75 10 10 5 100 2 204س   ر مٌدانٌة تدرٌبات 5

6 
 اإلسالمٌة العمارة

 العصر فً
 العباسً

 3 205س   ر

 العمارة 75 10 10 5 100
 حتى اإلسالمٌة

 العصر نهاٌة
 األموى

 102س   ر

       15  المجموع 

:ػ(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)اضطػرراتػاالختغارغظػ
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 وحضارة تارٌخ 1
 فً مصر

 الٌونانً العصرٌن
 والرومانً

 3 206س   ر

100 5 10 10 75  

 معماري رسم 2
 وزخرفً

 3 207س   ر
100 5 10 10 75  

       3  المجموع 

ػ

 ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اآل ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
[ معتمدة ساعة 18: ]ال الث المستوى

ػ(إجبارٌة مقررات)
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

1 
 اإلسالمٌة العمارة

 العصر فً
 الفاطمً

 3 301س   ر

 اإلسالمٌة العمارة 75 10 10 5 100
 العصر فى

 العباسى

 205  رس

 اإلسالمً التصوٌر 2

 النشأة )1

 والمدرسة
( العربٌة

 3 302س   ر

100 5 10 10 75 

 

 حتى   رٌة كتابات 3
 العصر نهاٌة

 الفاطمً
 3 303س   ر

100 5 10 10 75 
 

4 
 اإلسالمٌة الفنون

 العصر فً
 العباسً

 3 304س   ر

 اإلسالمٌة الفنون 75 10 10 5 100
 العصر نهاٌة حتى

 األموى

 201 س   ر

 اللغة قواعد 5
 الفارسٌة

 3 305س   ر
100 5 10 10 75 

 

       15  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 وحضارة تارٌخ 1
 فً مصر

 العباسً العصرٌن
 والفاطمً

 3 306س   ر

100 5 10 10 75  

 اإلسالمٌة العمارة 2
 المغرب فً

 واألندلس
 3 307س   ر

100 5 10 10 75  

       3  المجموع 

ػ

ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اآل ار ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ   

[ػططتطدةػدارظػ18:ػ]اضرابعػاضطدتوى

(ػإجبارغظػطػررات)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 اإلسالمٌة الفنون 1
 العصر فً

 الفاطمً

 401س   ر

3 

 اإلسالمٌة الفنون 75 10 10 5 100
 العصر فى

  العباسى

 304 س   ر

   رٌة نصوص 2
  وروبٌة بلغة

 حدٌ ة

 402س   ر

3 

 ترجمة 75 10 10 5 100
 نصوص)إنجلٌزٌة

( إسالمٌة   رٌة

 104 س   ر

 2 إسالمً تصوٌر 3
 وتٌموري مغولً)

( إٌران فً

 403س   ر

3 

 التصوٌر 75 10 10 5 100

( 1)اإلسالمى

 النشأة)
 والمدرسة

( العربٌة

 302 س   ر

 مسكوكات 4

 منذ )1 إسالمٌة

 نهاٌة حتى النشأة
( الفاطمً العصر

 404س   ر

3 

100 5 10 10 75 

 

  75 10 10 5 100 3 405س   ر مٌدانً تدرٌب 5

       15  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 اإلسالمٌة الفنون 1
 المغرب فً

 واألندلس

 406س   ر

3 

 اإلسالمٌة العمارة 75 10 10 5 100
 المغرب فى

 واألندلس

 307س   ر

 باللغة نصوص 2
 الفارسٌة

 407س   ر
3 

 اللغة قواعد 75 10 10 5 100
 الفارسٌة

 305 س   ر

       3  المجموع 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اآل ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ػ[ططتطدةػدارظػ18:ػ]اضطدتوىػاضخاطس

ػ(إجبارغظػطػررات)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات

 وتدرٌبات
 امتحان

 تحرٌرى
 األسبوع)

( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

1 
 العمارةاإلسالمٌة

 العصر فً
 األٌوبً

 3 501س   ر

 اإلسالمٌة العمارة 75 10 10 5 100
 العصر فى

  الفاطمى

 301س   ر

   رٌة كتابات 2
 حتى ونقوش

 العصر نهاٌة
 الع مانً

 3 502س   ر

 حتى   رٌة كتابات 75 10 10 5 100
 العصر نهاٌة

  الفاطمى

 303س   ر

3 
 إسالمً تصوٌر

 صفوي )3

(  وقاجاري

 3 503س   ر

 تصوٌر 75 10 10 5 100

( 2)إسالمى

 وتٌمورى مغولى)
( إٌران فى

 403س   ر

 الفنون 4
 فً اإلسالمٌة
 العصرٌن

 السلجوقً
 واألٌوبً

 3 504س   ر

100 5 10 10 75 
 اإلسالمٌة الفنون

 العصر فى
 الفاطمى

 401س   ر

       12  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادتغن)طػرراتػاختغارغظػ
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات

 وتدرٌبات
 امتحان

 تحرٌرى
 األسبوع)

( السابع

 االمتحان
 النهائى

 فً المسكوكات 1
 العالم شرق

 اإلسالمً
 3 505س   ر

100 5 10 10 75 
 

 فً إٌران عمارة 2
 اإلسالمً العصر

 3 506س   ر
100 5 10 10 75 

 

 العصرٌن تارٌخ 3
 األٌوبً

 والمملوكً
 3 507س   ر

100 5 10 10 75  

       6  المجموع 
ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اآل ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 [ططتطدةػدارظػ18:ػ]اضطدتوىػاضدادس

ػ(إجبارغظػطػررات)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

1 
 الفنون

 فً اإلسالمٌة
 المملوكً العصر

 3 601س   ر

 اإلسالمٌة الفنون 75 10 10 5 100
 العصرٌن فى

 السلجوقى
 واألٌوبى

 504س   ر

 العمارة 2
 فً اإلسالمٌة

 الممالٌك عصر
 البحرٌة

 3 602س   ر

 اإلسالمٌة العمارة 75 10 10 5 100
 العصر فى

 الفاطمى

 501س   ر

 المسكوكات 3
 فً اإلسالمٌة
 العصرٌن
 األٌوبً

 والمملوكً

 3 603س   ر

 مسكوكات 75 10 10 5 100

 منذ()1)إسالمٌة

 نهاٌة حتى النشأة
( الفاطمى العصر

 404س   ر

  75 10 10 5 100 3 604س   ر مٌدانً تدرٌب 4

  75 10 10 5 100 3 605س   ر المتاحف علم 5
       15  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 الفن تارٌخ 1
 النهضة عصر)

(  وروبا فً
 3 606س   ر

100 5 10 10 75 
 

 الفنون 2
 فً اإلسالمٌة

 الغزو منذ إٌران
 وحتى المغولً

 العصر نهاٌة
 الصفوي

 3 607س   ر

100 5 10 10 75 

 

       3  المجموع 
 

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اآل ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ[ططتطدةػدارظػ16:ػ]اضطدتوىػاضدابع

ػ(إجبارغظػطػررات)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات

 وتدرٌبات
 امتحان

 تحرٌرى
 األسبوع)

( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 اإلسالمٌة العمارة 1
 الممالٌك عصر فً

 الجراكسة

 701س   ر

3 

 العمارة 75 10 10 5 100
 فى اإلسالمٌة

 عصر
 الممالٌك
 البحرٌة

 602س   ر

 اإلسالمٌة الفنون 2
 العصر فً

 الع مانً

 702س   ر

3 

 الفنون 75 10 10 5 100
 فى اإلسالمٌة

 العصر
 المملوكى

 601س   ر

 المسكوكات 3
 فً اإلسالمٌة

 الع مانً العصر
  سرة وعصر
  علً محمد

 703س   ر

4 

 المسكوكات 75 10 10 5 100
 فى اإلسالمٌة
 العصرٌن

 األٌوبى
 والمملوكى

 603س   ر

 الحفائر علم 4
 األ رٌة

 704س   ر
3 

100 5 10 10 75  

       13  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات

 وتدرٌبات
 امتحان

 تحرٌرى
 األسبوع)

( السابع

 االمتحان
 النهائى

 اإلسالمٌة العمارة 1
 الهند فً

 706س   ر
3 

100 5 10 10 75 
 

 فً مصر تارٌخ 2
 الع مانً العصر

 707س   ر
3 

100 5 10 10 75 
 

       3  المجموع 
 

 ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اآل ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ػ[ططتطدةػدارظػ18:ػ]اضطدتوىػاضثاطن

ػ(إجبارغظػطػررات)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 4 إسالمً تصوٌر 1
 هندي مغولً)

( وع مانً

 801س   ر

3 

 تصوٌر 75 10 10 5 100

( 3)إسالمى

 صفوى)
(       وقاجارى

 503س   ر

 اإلسالمٌة العمارة 2
 العصر فً

 الع مانً

 802س   ر

3 

 اإلسالمٌة العمارة 75 10 10 5 100
 عصر فى

 الممالٌك
       الجراكسة

 701س   ر

  75 10 10 5 100 3 803س   ر مٌدانً تدرٌب 3

 اللغة مبادئ 4
 التركٌة

 804س   ر
3 

100 5 10 10 75 
 

 والفنون العمارة 5
  سرة عصر فً

 علً محمد

 805س   ر

3 

 اإلسالمٌة الفنون 75 10 10 5 100
 العصر فى

         الع مانى

 702س   ر

      15   المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
ػ

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 فً الهند فنون 1
  اإلسالمً العصر

 806س   ر
3 

100 5 10 10 75 
 

 باللغة نصوص 2
 التركٌة

 807س   ر
3 

 اللغة مبادئ 75 10 10 5 100
          التركٌة

 804س   ر
       3  المجموع 

ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اآل ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
اآلثار المصرية 

ػ[ططتطدةػدارظػ20:ػ]اضطدتوىػاألول

ػ(إجبارغظػطػررات)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

      اآللى الحاسب 1
[ جامعة متطلب] 

  75 10 10 5 100 2 100حسب

 المصرٌة اللغة 2

 قواعد: 1القدٌمة

 1وسٌطة
 3 101 م   ر

100 5 10 10 75  

 المصرٌة اآل ار 3

 ماقبل: 1القدٌمة

 التارٌخ

 3 102 م   ر
100 5 10 10 75  

 مصر تارٌخ 4

 من: 1القدٌمة

 األسرات بداٌة
 عصر نهاٌة حتى

 األول االنتقال

 3 103 م   ر

100 5 10 10 75  

 علم إلى مدخل 5
 اآل ار

 3 104 م   ر
100 5 10 10 75 

 

 نحو: عربٌة لغة 6
             وصرف

 ( كلٌة متطلب) 
 3 105 ع لغ

100 5 10 10 75 
 

       17  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 بلغة   رٌة قراءات 1

  1حدٌ ة  وروبٌة
 3 106 م   ر

100 5 10 10 75 
 

 مصر مواقع 2
 األ رٌة

 3 107 م   ر
100 5 10 10 75 

 

       3  المجموع 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اآل ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 [ ساعة معتمدة18]: المستوى ال انى

ػ(مقررات إجبارٌة)
عدد كود المقرر اسم المقرر م 

الساعات 
الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

حقوق اإلنسان  1
 [متطلب جامعة]

 3 200حق 
100 5 10 10 75 

 

اللغة المصرٌة  2
قواعد : 2القدٌمة 
  2وسٌطة

 3 201  ر م 
100 5 10 10 75 

اللغة المصرٌة 
 101  رم (1)القدٌمة

اآل ار المصرٌة  3
من : 2القدٌمة 

بداٌة األسرات 
حتى نهاٌة عصر 

: 1اإلنتقال األول 
* عمارة

 3 202  ر م 

100 5 10 10 75 

اآل ار المصرٌة 
ماقبل :(1)القدٌمة

 102التارٌخ    ر م 

4 
تارٌخ مصر 

الدولة : 2القدٌمة 
الوسطى وعصر 

اإلنتقال ال انً 

 3 203  ر م 

تارٌخ مصر  75 10 10 5 100
من بداٌة  (1)القدٌمة

األمرات حتى نهاٌة 
عصر االنتقال األول   

 103  ر م 

مناهج البحث  5
األ ري 

 3 204  ر م 
100 5 10 10 75 

 

: لغة إنجلٌزٌة 6
ترجمة 

موضوعات   رٌة   
 3 205  ر م 

100 5 10 10 75 
 

       16 المجموع  7

ػ(:واحدةػطادةػاضطاضبػغختار)ػاختغارغظػطػررات

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

موضوع خاص من  1
الحضارة المصرٌة 

 1القدٌمة 

  ر م 
206 

2 
100 5 10 10 75 

 

2 
تارٌخ الفن  

  ر م 
207 

2 
100 5 10 10 75 

 

       2 المجموع  3

 اضجغزةػودػارةػوطغدومػودعذورػ:ػ(1)رحضظػرضطغظ
ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اآل ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ[ططتطدةػدارظػ18(ػ]إجبارغظػطػررات:)اضطدتوىػاضثاضث

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

اللغة المصرٌة  1
:  3القدٌمة

قواعد وتطبٌقات 
 3نصٌة وسٌطة

 3  301  رم

100 5 10 10 75 
اللغة المصرٌة 

( 2)القدٌمة
 201  رم

اآل ار المصرٌة  2
من : 3القدٌمة 

بداٌة األسرات 
حتى نهاٌة عصر 

: 2اإلنتقال األول 
* فنون

 3  302  رم

100 5 10 10 75 

اآل ار المصرٌة 
( 2)القدٌمة

 202  رم

تارٌخ مصر  3
الدولة : 3القدٌمة
 1الحدٌ ة

 3 303  رم
تارٌخ مصر  75 10 10 5 100

( 2)القدٌمة
 203  رم

: 1اللغة القبطٌة 4
قواعد 

 3 304  رم
100 5 10 10 75  

األدب المصري  5
القدٌم  

 3 305  رم
100 5 10 10 75  

       15 المجموع  

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

1 
قراءات   رٌة بلغة 

 2 وروبٌة حدٌ ة
  ر م 
306 

3 

-قراءات   رٌة 75 10 10 5 100
بلغة  وربٌة 

  ر م  (1)حدٌ ة
106 

مبادئ اللغة  2
األلمانٌة 

  ر م 
307 

3 
100 5 10 10 75 

 

       3 المجموع  

 زغارةػطتحغغظػأدبورغظػ

 ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اآل ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ػ[ططتطدةػدارظػ18:ػ]اضطدتوىػاضرابع

ػ(إجبارغظػطػررات)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 المصرٌة اللغة 1

- 4القدٌمة

 1وسٌطة نصوص
 3 401   رم

 المصرٌة اللغة 75 10 10 5 100

(     3)القدٌمة

 301   رم

 المصرٌة اآل ار 2

 الدولة: 4القدٌمة

 وعصر الوسطى
: ال انً اإلنتقال
** وفنون* عمارة

 3 402   رم

100 5 10 10 75 
 المصرٌة اآل ار

(     3)القدٌمة

 302   رم

 مصر تارٌخ 3

 الدولة: 3القدٌمة

 2الحدٌ ة
 3 403   رم

 مصر تارٌخ 75 10 10 5 100

(     3)القدٌمة

 303   رم

: 2القبطٌة اللغة 4

 نصوص
 3 404   رم

( 1)القبطٌة اللغة 75 10 10 5 100

 304   رم

 األدنى الشرق 5

 التارٌخ:  1القدٌم

 والحضارة

 3 405   رم
100 5 10 10 75 

 

       15  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 خاص موضوع 1
 الحضارة من

 2القدٌمة المصرٌة
 3 406 م   ر

100 5 10 10 75 
 

 اللغة قواعد 2
 القدٌمة الٌونانٌة

 3 407 م   ر
100 5 10 10 75 

 

       3  المجموع 

 اضغغومػواضطظغا:ػ(2)رحضظػرضطغظ 

 زغارةػطتحغغظػأدبورغظػ
ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اآل ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ[ططتطدةػدارظػ18:ػ]اضطدتوىػاضخاطس

ػ(إجبارغظػطػررات)

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

اللغة المصرٌة  1
 - 5القدٌمة

 2نصوص وسٌطة
 3 501  رم

اللغة المصرٌة  75 10 10 5 100
( 4)القدٌمة

 401  رم

اآل ار المصرٌة  2
الدولة : 5القدٌمة 
* عمارة: 1الحدٌ ة

 3 502  رم
اآل ار المصرٌة  75 10 10 5 100

( 4)القدٌمة
 402  رم

تارٌخ مصر  3
عصر : 5القدٌمة

اإلنتقال ال الث 
والعصر المتأخر 

 3 503  رم

100 5 10 10 75 
تارٌخ مصر 

( 4)القدٌمة
 403  رم

نصوص  4
 1هٌراطٌقٌة

 3 504  رم
100 5 10 10 75 

 

5 
الشرق األدنى 

اآل ار : 2القدٌم
 3 505  رم

الشرق األدنى  75 10 10 5 100
( 1)القدٌم
 405  رم

       15  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

1 
قراءات   رٌة بلغة 

 وروبٌة 
( 3)حدٌ ة

  ر م 
506 

3 

قراءات   رٌة  75 10 10 5 100
بلغة  وربٌة 

( 2)حدٌ ة
 306  رم

التقنٌات الرقمٌة  2
فً البحث األ ري 

  ر م 
507 

3 
100 5 10 10 75 

 

       3 المجموع  

 ػأبغدوسػواألشصرػوأدوان:ػ(3)رحضظػرضطغظػ.

 ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اآل ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ػ[ططتطدةػدارظػ18:ػ]اضطدتوىػاضدادس

ػ(إجبارغظػطػررات)

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

1 
 نصوص: 

 1متأخرة
 3 601  رم

 المصرٌة اللغة 75 10 10 5 100

(     5)القدٌمة

 501   رم

 المصرٌة اآل ار 2

 الدولة: 6القدٌمة

* فنون: 2الحدٌ ة

 3 602  رم
 المصرٌة اآل ار 75 10 10 5 100

(     5)القدٌمة

 502   رم

 مصر تارٌخ 3

: 6القدٌمة

 الٌونانً العصران
 والرومانً

 3 603  رم

100 5 10 10 75 
 مصر تارٌخ

(     5)القدٌمة

 503   رم

4 
 نصوص

 2هٌراطٌقٌة
 3 604  رم

 نصوص 75 10 10 5 100

( 1 )هٌراطٌقٌة

 504   رم

 الحفائر علما 5
** والمتاحف

 3 605  رم
100 5 10 10 75 

 

       15  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 خاص موضوع 1
 الحضارة من

 3القدٌمة المصرٌة
 3 606  رم

100 5 10 10 75 
 

 األدنى الشرق 2

 الفكر: 3القدٌم

 والدٌن

 3 607  رم
100 5 10 10 75 

 

       3  المجموع 

 زغارةػطتحغغظػأدبورغظ. 

 زغارةػضطظطػظػحغائرػوزغاراتػطتحغغظػ
ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اآل ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ[ططتطدةػدارظػ18:ػ]اضطدتوىػاضدابع

ػ(إجبارغظػطػررات)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 المصرٌة اللغة 1

: 7القدٌمة

 2متأخرة نصوص
 3 701   رم

 المصرٌة اللغة 75 10 10 5 100

(     6)القدٌمة

 601   رم

 المصرٌة اآل ار 2

 عصر: 7القدٌمة

 ال الث االنتقال
: المتأخر والعصر
** وفنون+ عمارة

 3 702   رم

100 5 10 10 75 
 المصرٌة اآل ار

(    6)القدٌمة

 602   رم

 مصر حضارة 3

 الفكر: 1القدٌمة

  والدٌن

 3 703   رم
100 5 10 10 75 

 

 صغرى فنون 4
** قدٌمة مصرٌة

 3 704   رم
100 5 10 10 75 

 

: القدٌم السودان 5
  واآل ار التارٌخ

 3 705   رم
100 5 10 10 75 

 

       15  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

1 
 بلغة   رٌة قراءات

 4حدٌ ة  وروبٌة
 3 706 م   ر

   رٌة قراءات 75 10 10 5 100
  وربٌة بلغة

( 3 )حدٌ ة

 506  رم

2 
: 3القبطٌة اللغة

 2نصوص
 3 707 م   ر

: 2القبطٌة اللغة 75 10 10 5 100

       نصوص

 404   رم

       3  المجموع 

 ذرقػاضدضتا:(4)رحضظػرضطغظ. 

 ػزغارةػطتحغغظػأدبورغظ.
ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اآل ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ[ططتطدةػدارظػ18:ػ]اضطدتوىػاضثاطن

ػ(إجبارغظػطػررات)

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 المصرٌة اللغة 1

 قواعد: 8القدٌمة

 المرحلة ونصوص
 القدٌمة

 3 801  رم

100 5 10 10 75 
 المصرٌة اللغة

( 7)القدٌمة

 701  رم

 المصرٌة اآل ار 2

: 8القدٌمة

 الٌونانً العصران
: والرومانً

** وفنون* عمارة

 3 802  رم

100 5 10 10 75 
 المصرٌة آل ار

( 7)القدٌمة

 702  رم

 مصر حضارة 3

: 2القدٌمة

 المصري المجتمع
 القدٌم

 3 803  رم

100 5 10 10 75 
 مصر حضارة

( 1)القدٌمة

 703  رم

  75 10 10 5 100 3 804  رم قبطٌة فنون 4

  75 10 10 5 100 3 805  رم   ري بحث قاعة 5

       15  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 خاص موضوع 1
 الحضارة من

  4القدٌمة المصرٌة
 3 806  رم

100 5 10 10 75 
 

2 
 نصوص

 3هٌراطٌقٌة
 3 808  رم

 نصوص 75 10 10 5 100

( 2)هٌراطٌقٌة

 604  رم

       3  المجموع 

 اإلدصظدرغظ:(5)رحضظػرضطغظ. 

 ػزغارةػطتحغغظػأدبورغظ.
  ــــــــــــــــــــــــــاآل ارالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم ـــــــــــــــــــ   
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػاٜحبؿ انَٕٛبَٛخ ٔانـٔيبَٛخ

ػ[ططتطدةػدارظػ20:ػ]اضطدتوىػاألول

ػ(إجبارغظػطػررات)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

      اآللى الحاسب 1
 متطلب] 

[ جامعة

  75 10 10 5 100 2 100حسب

 ٌونانٌة لغة 2

( 1 )قدٌمة

( قواعد)

 2 101  ري
100 5 10 10 75 

 

  75 10 10 5 100 4 102ي   ر الٌونانً التارٌخ 3

 ٌونانٌة اساطٌر 4
 الفن فً مصورة

 3 103  ري
100 5 10 10 75 

 

 بحر وفنون آ ار 5
 اٌجه

 3 104  ري
100 5 10 10 75 

 

 نحو: عربٌة لغة 6
 وصرف

 3 105ع لغ
100 5 10 10 75 

 

       17  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 علم إلى مدخل 1
 اآل ار

 3 106   ري
100 5 10 10 75 

 

 عند الدٌنً الفكر 2
 المصرٌٌن قدماء

 3 107 ي   ر
100 5 10 10 75 

 

       3  المجموع 

ػ

 ػ
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170 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اآل ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ػ[ططتطدةػدارظػ18:ػ]اضطدتوىػاضثاظؼ

ػ(إجبارغظػطػررات)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات

 وتدرٌبات
 امتحان

 تحرٌرى
 األسبوع)

( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

    اإلنسان حقوق 1
 [ جامعة متطلب] 

 1 200حق
100 5 10 10 75 

 

2 
 قدٌمة ٌونانٌة لغة

( قواعد()2)
 2 201  ري

 ٌونانٌة لغة 75 10 10 5 100

( 1)قدٌمة

 101  ري

 المعماري فن 3
 الٌونانً

 3 202  ري
100 5 10 10 75 

 

 النحت فن 4
 الٌونانً

 3 203  ري
100 5 10 10 75 

 

  75 10 10 5 100 3 204  ري الرومانً التارٌخ 5

 حضارة معالم 6
 االتروسك وآ ار

 3 205  ري
100 5 10 10 75 

 

       15  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
ػ
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

( 1 )التٌنٌة لغة 1

( قواعد)
 3 206  ري

100 5 10 10 75 
 

  75 10 10 5 100 3 207  ري ٌونانٌة حضارة 2
       3  المجموع 

ػ

 ػ
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171 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اآل ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ػ[ططتطدةػدارظػ18:ػ]اضطدتوىػاضثاضث

ػ(إجبارغظػطػررات)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

1 
 قدٌمة ٌونانٌة لغة

( نصوص()3)
 2 301  ري

 ٌونانٌة لغة 75 10 10 5 100

( 2)قدٌمة

 201  ري

 المعمار فن 2
 الرومانً

 3 302  ري
100 5 10 10 75 

 

 النحت فن 3
 الرومانً

 4 303  ري
100 5 10 10 75 

 

 تارٌخ معالم 4
 مصر وحضارة
 القدٌمة

 3 304  ري
100 5 10 10 75 

 

 العالم تارٌخ 5
 الهلٌنستً

 3 305  ري
100 5 10 10 75 

 

       15  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
ػ

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

( 2 )لغةالتٌنٌة 1

( قواعد)
 3 306 ي   ر

( 1)لغةالتٌنٌة 75 10 10 5 100

 206   ري

  75 10 10 5 100 3 307 ي   ر رومانٌة حضارة 2

       3  المجموع 

ػ

 ػ
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172 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اآل ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ػ[ططتطدةػدارظػ18:ػ]اضطدتوىػاضرابع

ػ(إجبارغظػطػررات)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 قدٌمة ٌونانٌة لغة 1

(4 )

( نصوص)

 401  ري

2 
 ٌونانٌة لغة 75 10 10 5 100

( 3)قدٌمة

 301  ري

 وحضارة تارٌخ 2
 العصر فً مصر

 البطلمً

 402  ري
3 

100 5 10 10 75 
 

 التصوٌر فن 3
 الٌونانً

 403  ري
4 

100 5 10 10 75 
 

 ٌونانٌة عملة 4
  ورومانٌة

 404  ري
3 

100 5 10 10 75 
 

 عن   رٌة قراءات 5
 وروما هٌلالس
 بلغة القدٌمة
 حدٌ ة اوربٌة

 405  ري

3 

100 5 10 10 75 

 

       15  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
ػ
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 التٌنٌة لغة 1

(  نصوص()3)
 406 ي   ر

3 
( 2)التٌنٌة لغة 75 10 10 5 100

 306  ري

 المستوطنات فن 2
 الٌونانٌة

 407 ي   ر
3 

100 5 10 10 75 
 

       3  المجموع 

ػ

 ػ
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173 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اآل ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ػ[ططتطدةػدارظػ18:ػ]اضطدتوىػاضخاطس

ػ(إجبارغظػطػررات)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

  75 10 10 5 100 3 501  ري   رٌة مواقع 1

 مصر آ ار 2
 فً الوسطى
 الٌونانً العصرٌن

 والرومانً

 3 502  ري

100 5 10 10 75 

 

 وحضارة تارٌخ 3
 العصر فً مصر

 الرومانً
 3 503  ري

100 5 10 10 75 
 

 التصوٌر فن 4
  الرومانً

 3 504  ري
100 5 10 10 75 

 

  75 10 10 5 100 3 505  ري البحث منهج 5

       15  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
ػ
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 اسٌا عمارة 1
 فً الصغرى

 الهلٌنستً العصر
 3 506 ي   ر

100 5 10 10 75 
 

 مصر وفنون آ ار 2
 المتأخر العصر فً

 3 507 ي   ر
100 5 10 10 75 

 

       3  المجموع 

ػ

 ػ
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174 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اآل ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ػ[ططتطدةػدارظػ18:ػ]اضطدتوىػاضدادس

ػ(إجبارغظػطػررات)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

  75 10 10 5 100 3 601  ري الغارقة اآل ار 1

 عن   رٌة قراءات 2
 البطلمٌة مصر

 بلغة والرومانٌة
 حدٌ ة  وربٌة

 3 602  ري

100 5 10 10 75 

 

 الٌونانٌة اآل ار 3
 فً والرومانٌة

 األدنى الشرق
 القدٌم

 3 603  ري

100 5 10 10 75 

 

 العلٌا مصر آ ار 4
 العصرٌن فً

 البطلمً
 والرومانً

 3 604  ري

100 5 10 10 75 

 

 فً النحت فن 5
 خالل مصر

 البطلمً العصرٌن
 والرومانً

 3 605  ري

100 5 10 10 75 

 

       15  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
ػ
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 آ ار معالم 1
 مصر وحضارة
 اإلسالمٌة

 3 606 ي   ر
100 5 10 10 75 

 

 الفنٌة المدارس 2
 الهلٌنستٌة

 3 607 ي   ر
100 5 10 10 75 

 

       3  المجموع 
 

ػ
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175 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اآل ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ػ[ططتطدةػدارظػ18:ػ]اضطدتوىػاضدابع

ػ(إجبارغظػطػررات)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 فً مصر فنون 1
 الٌونانً العصرٌن

  والرومانً

 701  ري
3 

100 5 10 10 75 
 

 اإلسكندرٌة آ ار 2
  القدٌمة

 702  ري
3 

100 5 10 10 75 
 

 فً الواحات آ ار 3
 البطلمً العصرٌن

 والرومانً

 703  ري
3 

100 5 10 10 75 
 

 فً مصر تارٌخ 4
 العصرالبٌزنطً

 704  ري
3 

100 5 10 10 75 
 

 الٌونانٌة اآل ار 5
 فً والرومانٌة

 افرٌقٌا شمال

 705  ري
3 

100 5 10 10 75 
 

       15  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
ػ
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

  75 10 10 5 100 3 706  ري البردي علم 1

 فً الرومانً الفن 2
 األوربٌة الوالٌات

 707  ري
3 

100 5 10 10 75 
 

       3  المجموع 

 

 ػ
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176 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اآل ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ػ[ططتطدةػدارظػ18:ػ]اضطدتوىػاضثاطن

ػ(إجبارغظػطػررات)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

  75 10 10 5 100 3 801  ري السكندرٌة العملة 1

 النوبة وفنون آ ار 2
 العصرٌن فً

 الٌونانً
 والرومانً

 802  ري

3 

100 5 10 10 75 

 

 والفنون اآل ار 3
 البٌزنطٌة
 والقبطٌة

 803  ري
3 

100 5 10 10 75 
 

 المصرٌة اللغة 4
 القدٌمة

( هٌروغلٌفً)

 804  ري
3 

100 5 10 10 75 
 

 وعلم المتاحف فن 5
  الحفائر

 

 805  ري
3 

100 5 10 10 75 
 

       15  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
ػ
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

  75 10 10 5 100 3 806  ري  المعماري الرسم 1

 الرقمٌة التقنٌات 2
 األ ري البحث فً

 807  ري
3 

100 5 10 10 75 
 

       3  المجموع 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 

 

 

 

 

 (13  ) 

الئحة الساعات المعتمدة لدرجة اللٌسانس 

فى اإلرشاد السٌاحى 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اإلرشاد السٌاحى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
الئحة الساعات المعتمدة لدرجة اللٌسانس  ( 13) 

فى اإلرشاد السٌاحى  

[ معتمدة ساعة 20 : ]األول المستوى

( إجبارٌة مقررات)
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

      اآللى الحاسب 1
[ جامعة متطلب] 

  75 10 10 5 100 2 100حسب

 جغرافٌــــة 2
 مصر )سٌاحٌـــة

( والعالم

  75 10 10 5 100 2 101إرش

 علم إلى مدخــل 3
 الســٌاحة

  75 10 10 5 100 2 102إرش

  ولى  جنبٌة لغة 4

(1 )
  75 10 10 5 100 2 103 ج لغ

  75 10 10 5 100 2 104إرش مصرٌة بٌئة 5

 مصر تارٌخ 6
 حتى الفرعونٌة

 الدولة نهاٌة

( 1 )الوسطى

  75 10 10 5 100 2 105إرش

 مصر تارٌخ 7
 حتى اإلسالمٌة

 الدولة نهاٌة

( 1 )الطولونٌة

  75 10 10 5 100 2 106إرش

 قدٌمة مصرٌة لغة 8

(1 )
  75 10 10 5 100 2 107إرش

       16  المجموع 
ػ

(: فقط مقررٌن اختٌار )اختٌارٌة مقررات
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 علم إلى مدخل 1
 اآل ار

 75 10 10 5 100 2  108 إرش
 

  75 10 10 5 100 2  109 إرش سٌاحٌة سلع 2

       2  110 إرش سٌاحى نقل 3
       4  المجموع 
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180 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اإلرشاد السٌاحى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ػ[ططتطدةػدارظػ19:ػ]اضطدتوىػاضثاظؼػ

ػ(إجبارغظػطػررات)

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 اإلنســان حقــوق 1
( جامعـة متطلب)

  75 10 10 5 100 1   200حق

 عربٌـــة لغــة 2
( كلٌـــة متطلب)

  75 10 10 5 100 2  201ع لغ

  انٌة  جنبٌة لغة 3

(1 )
  75 10 10 5 100 2  202إرش

 مصر آ ار 4
 الفرعونٌة

 الجنائزٌة العمارة)
 واألفراد الملكٌة

 الدولة نهاٌة حتى

( 1( )الوسطى

 مصر تارٌخ 75 10 10 5 100 2  203إرش
 حتى الفرعونٌة

 الدولة نهاٌة
      الوسطى

 105 إرش

 مصر آ ار 5
 حتى اإلسالمٌة

 الدولة نهاٌة

( 1 )الطولونٌة

 مصر تارٌخ 75 10 10 5 100 2  204إرش
 حتى اإلسالمٌة

 الدولة نهاٌة

( 1)الطولونٌة

 106 إرش

 قدٌمة مصرٌة لغة 6

(2 )
 مصرٌة لغة 75 10 10 5 100 2  205إرش

 إرش(    1)قدٌمة

107 

 السٌاحى اإلرشاد 7

 حتى مصرى 2 )

 الدولة نهاٌة

 2 + الوسطى
 حتى إسالمى

 الدولة نهاٌة

( 1( )الطولونٌة

  75 10 10 5 100 4  206إرش

       15  المجموع 

ػ
 ػ
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181 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اإلرشاد السٌاحى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ

ػ(:اعتٛبؿ يمـؿٍٚ فمؾ)طػرراتػاختغارغظػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 إدارة  ساسٌات 1
 والكوارث األزمات

 إرش

207  
2 100 5 10 10 75 

 

 التنظٌــم  ساســٌات 2
 إدارة )واإلدارة

( الوقت

 إرش

208  
2 100 5 10 10 75 

 

 إرشاد  سالٌب 3
 سٌاحى

 إرش

209  
2 100 5 10 10 75  

       4  المجموع 

  انؼًبؿح انزُبئقٚخ انًهكٛخ ٔاألفـاػ صتٗ َٓبٚخ انؼٔنخ انٕمطٗ ) ك آحبؿ يظـ انفـػَٕٛخ 202ثبنُنــجخ نًمـؿ إؿه

، ٚزــٕف إػبػح تٕفٚغ (1) ك آحبؿ يظـ اإلماليٛخ صتٗ َٓبٚخ انؼٔنخ انطٕنَٕٛــخ 203، ٔثبنُنــجخ نًمـؿ إؿه (1)

. ػؿربد انتمٕٚى ٔفمبً نمـاؿ يزهل انمنـــى، ٔكؾنك ٔفمبً نمـاؿ يزهل انكهٛــــخ

 

  ٌٕٚتـــى تذرٚس يادج اإلرشاد انسٛاحٗ فٗ انًٕاقـــع ٔانًتاحــف األثزٚــح ٔانفُٛــح ٔانقٕيٛــح ٔٚك

.  تانهغــح األخُثٛــح األٔنٗ فٗ انًُاطق انًذكـــٕرج ـــفٓٛبً االيتحاٌ فٛٓا 

ػ

 ػ
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182 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اإلرشاد السٌاحى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ػ[ططتطدةػدارظػ17:ػ]اضطدتوىػاضثاضثػ

ػ(إجبارغظػطػررات)

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

  ولى  جنبٌة لغة 1

(2 )

 لغ

  301 ج
( 1) ولى  جنبٌة لغة 75 10 10 5 100 2

 103إرش

 مصر تارٌخ 2
 حتى الفرعونٌة

 األسرة نهاٌة

( 2 )ال ال ٌن

 مصر تارٌخ 75 10 10 5 100 3   302إرش
 حتى الفرعونٌة

 األسرة نهاٌة

( 1)ال ال ٌن

 105إرش

 مصر تارٌخ 3
 اإلسالمٌة

 العصرٌن)
 اإلخشٌدى

( 2( )والفاطمى

 مصر تارٌخ 75 10 10 5 100 2  303إرش
 حتى اإلسالمٌة

 الدولة نهاٌة

( 1)الطولونٌة

 106إرش

 قدٌمة مصرٌة لغة 4

(3 )
 مصرٌة لغة 75 10 10 5 100 2  304إرش

( 2)قدٌمة

 205إرش

  السٌاحى اإلرشاد 5

 حتى مصرى 2)

 الدولة نهاٌة

 2 + الحدٌ ة
 إخشٌدى إسالمى

( 2( )1 )وفاطمى

  السٌاحى اإلرشاد 75 10 10 5 100 4  305إرش

 حتى مصرى 2)

 الدولة نهاٌة

 2 + الحدٌ ة
 إخشٌدى إسالمى

( 1 )وفاطمى

 206إرش

       13  المجموع 

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

 

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اإلرشاد السٌاحى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ
ػ(:اعتٛبؿ يمـؿٍٚ فمؾ)طػرراتػاختغارغظػ

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

  ج لغ  ال ة  جنبٌة لغة 1

306  
2 100 5 10 10 75 

 

 مصر  قالٌـــم 2
 السٌاحٌة

 إرش

307   
     سٌاحى نقل 75 10 10 5 100 2

 110 إرش

 تشـــرٌعات 3
 سٌاحٌة

 إرش

308  
2       

       4  المجموع 

 

  ٌتم تدرٌس مادة اإلرشاد السٌاحى فى المواقع والمتاحف األ رٌة والفنٌة والقومٌة وٌكون االمتحان
. فٌها شفهٌاًال باللغة األجنبٌة األولى فى المناطق المذكورة

ػ

 ػ
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184 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اإلرشاد السٌاحى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ػ[ططتطدةػدارظػ16]اضطدتوىػاضرابعػ

ػ(إجبارغظػطػرراتػ)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

  انٌة  جنبٌة لغة 1

(2 )

 

  جنبٌة لغة 75 10 10 5 100 2  401 ج لغ

(         1) انٌة

 201  ج لغ

 مصر آ ار 2
 حتى الفرعونٌة

 الدولة نهاٌة

( 2 )الحدٌ ة

 

 مصر آ ار 75 10 10 5 100 2  402إرش

( 1)الفرعونٌة

 202 إرش

 مصر آ ار 3
 فى )اإلسالمٌة
 العصرٌن
 اإلخشٌدى

( 2( )والفاطمى

 

 مصر آ ار 75 10 10 5 100 2  403إرش

( 1)اإلسالمٌة

 203 إرش

 مصرٌة لغة 4

( 4 )قدٌمة

 

 مصرٌة لغة 75 10 10 5 100 2  404إرش

(     3)قدٌمة

 304 إرش

 اإلرشاد 5
  السٌاحى

 حتى مصرى 2)

 األسرة نهاٌة

 2 + ال ال ٌن
 إخشٌدى إسالمى

( 3()2 )وفاطمى

 

  السٌاحى اإلرشاد 75 10 10 5 100 4  405إرش

 حتى مصرى 2)

 األسرة نهاٌة

 2 + ال ال ٌن
 إخشٌدى إسالمى

( 2 )وفاطمى

 305 إرش

 المجموع 
 

 12 
     

 

ػ
 ػ
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185 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اإلرشاد السٌاحى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ

ػ(:اعتٛبؿ يمـؿٍٚ فمؾ)طػرراتػاختغارغظػ
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات

 وتدرٌبات
 امتحان

 تحرٌرى
 األسبوع)

( السابع

 االمتحان
 النهائى

  75 10 10 5 100 2  406 إرش عربٌة خطوط 1

 التصوٌر 2
 المصرى
 اإلسالمى

 75 10 10 5 100 2  407 إرش
 101 إرش

 مصــر نقــود 3
 اإلسالمٌة

  75 10 10 5 100 2  408 إرش

       4  المجموع 

 

 

  ك 403، ٔثبنُنــجخ نًمـؿ إؿه (2) ك آحبؿ يظـ انفـػَٕٛخ صتٗ َٓبٚخ انؼٔنخ انضؼٚخخ 402ثبنُنــجخ نًمـؿ إؿه 

، ٚزــٕف إػبػح تٕفٚغ ػؿربد انتمٕٚى ٔفمبً نمـاؿ يزهل (2) (انؼظـٍٚ اإلعشٛؼٖ ٔانفبؽًٗ)آحبؿ يظـ اإلماليٛخ 

. انمنـــى، ٔكؾنك ٔفمبً نمـاؿ يزهل انكهٛــــخ

 
  ٚتـــى تؼؿٚل يبػح اإلؿ بػ اننٛبصٗ فٗ انًٕالـــغ ٔانًتبصــف األحـٚــخ ٔانفُٛــخ ٔانمٕيٛــخ ٔٚكٌٕ االيتضبٌ فٛٓب 

.  ـــفٓٛبً ثبنهغــخ األرُجٛــخ األٔنٗ فٗ انًُبؽك انًؾكـــٕؿح

 

 

 

 

 ػ
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186 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اإلرشاد السٌاحى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

[ معتمدة ساعة 18 : ]الخامس المستوى

( إجبارٌة مقررات)

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

  ولى  جنبٌة لغة 1

(3 )

 لغ

 501 ج
  ولى  جنبٌة لغة 75 10 10 5 100 2

 301 ج لغ( 2)

 مصر دٌانة 2

( 1 )القدٌمة
  75 10 10 5 100 2 502إرش

 فى مصر تارٌخ 3
  العصرٌن
 الٌونانى

 والرومانى

  75 10 10 5 100 2 503إرش

 مصر تارٌخ 4
 العصر )اإلسالمى

( 3( )األٌوبى

 مصر تارٌخ 75 10 10 5 100 2 504إرش

 إرش( 2)اإلسالمٌة

303 

 سٌاسٌة قضاٌا 5
 واقتصادٌة

 معاصرة

  75 10 10 5 100 2 505إرش

  السٌاحى اإلرشاد 6

 ٌونانى 2)

 2 + رومانى
  ٌوبى إسالمى

(1( ) )4 )

 2)السٌاحى اإلرشاد 75 10 10 5 100 4 506إرش
 نهاٌة حتى مصرى
 األسرة

 إسالمى2+ال ال ٌة

 إخشٌدى

(. 3)،(2)وفاطمى

 405 إرش

       14  المجموع 

ػ(:اعتٛبؿ يمـؿٍٚ فمؾ)طػرراتػاختغارغظػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 تحرٌرى امتحان
( السابع األسبوع)

 االمتحان
 النهائى

 الفن تارٌخ 1
  المصرى

 75 10 10 5 100 2 507إرش
 

 األدب تارٌخ 2
  المصرى

 75 10 10 5 100 2 508إرش
 

  75 10 10 5 100 2 509إرش المتاحف فن 3
       4  المجموع 

  ٌتم تدرٌس مادة اإلرشاد السٌاحى فى المواقع والمتاحف األ رٌة والفنٌة والقومٌة وٌكون االمتحان فٌها شفهٌاًال باللغة
. األجنبٌة األولى فى المناطق المذكورة
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187 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اإلرشاد السٌاحى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

ػ[ططتطدةػدارظػ18:ػ]اضطدتوىػاضدادسػ

ػ(إجبارغظػطػررات)

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

  انٌة  جنبٌة لغة 1

(3 )

 

 لغ

  601 ج
  انٌة  جنبٌة لغة 75 10 10 5 100 2

 401 ج لغ( 2)

 النفس علم 2
 السٌاحى

 

  75 10 10 5 100 2  602إرش

 فى مصر آ ار 3
 الٌونانى العصرٌن

 والرومانى

 فى مصر آ ار 75 10 10 5 100 2  603إرش
 العصرٌن
 الٌونانى

    والرومانى

 503 إرش

 

 مصـــر آ ار 4
 اإلســالمٌة

( األٌوبى العصر)

(3 )

 

 مصـــر آ ار 75 10 10 5 100 2  604إرش
 اإلســالمٌة

( األٌوبى العصر)

 504 إرش

 مصر تارٌخ 5
 البٌزنطٌة

 فى مصر تارٌخ 75 10 10 5 100 2  605إرش
 العصرٌن
 الٌونانى

 والرومانى

 503 إرش

 السٌاحى اإلرشاد 6

 ٌونانى 2) 

 2 + رومانى
  ٌوبى إسالمى

(2()5 )

 السٌاحى اإلرشاد 75 10 10 5 100 4  606إرش

 ٌونانى 2) 

 2 + رومانى
  ٌوبى إسالمى

(1()4       )

 506 إرش

 

 المجموع 
 

 14 
     

 

ػ
 ػ
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188 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اإلرشاد السٌاحى ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ   

ػ
ػ(:اعتٛبؿ يمـؿٍٚ فمؾ)طػرراتػاختغارغظػ

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 إسالمٌة فنون 1
 العصر نهاٌة حتى

 المملوكى

  75 10 10 5 100 2  607إرش

 مصر نصوص 2
 القدٌمة

 مصرٌة لغة 75 10 10 5 100 2  608إرش

(     4)قدٌمة

 404 إرش

 مصر دٌانة 3

( 2 )القدٌمة
 مصر دٌانة      2  609إرش

(  1 )القدٌمة

       4  المجموع 

 
 

  ك آحبؿ يظـ 604ك آحبؿ يظـ فٗ انؼظـٍٚ انَٕٛبَٗ ٔانـٔيبَٗ، ٔثبنُنــجخ نًمـؿ إؿه 603ثبنُنــجخ نًمـؿ إؿه

، ٚزــٕف إػبػح تٕفٚغ ػؿربد انتمٕٚى ٔفمبً نمـاؿ يزهل انمنـــى، ٔكؾنك ٔفمبً نمـاؿ (3) (انؼظـ األٕٚثٗ)اإلماليٛخ 

. يزهل انكهٛــــخ

 

  ٚتـــى تؼؿٚل يبػح اإلؿ بػ اننٛبصٗ فٗ انًٕالـــغ ٔانًتبصــف األحـٚــخ ٔانفُٛــخ ٔانمٕيٛــخ ٔٚكٌٕ االيتضبٌ فٛٓب

 . ـــفٓٛبً ثبنهغــخ األرُجٛــخ األٔنٗ فٗ انًُبؽك انًؾكـــٕؿح
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189 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اإلرشاد السٌاحى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 [ططتطدةػدارظػ18:ػ]اضطدتوىػاضدابعػ

 (إجبارغظػطػررات)

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات

 وتدرٌبات
 امتحان

 تحرٌرى
 األسبوع)

( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

  ولى  جنبٌة لغة 1

(4 )

 

  ولى  جنبٌة لغة 75 10 10 5 100 2  701 ج لغ

 501  ج لغ( 3)

 حضارةمصر 2
 الفرعونٌة

 

  75 10 10 5 100 2  702إرش

 مبادىءلغة 3
 وقبطٌة ٌونانٌة

 

 مصرٌة لغة 75 10 10 5 100 2  703إرش

(     4)قدٌمة

 404 إرش

 آ ارمصر 4
 المسٌحٌة

 

 مصر تارٌخ 75 10 10 5 100 2  704إرش
      البٌزنطٌة

 605 إرش

 مصر تارٌخ 5
 اإلسالمٌة

 العصر)

( 4( )المملوكى

 مصر تارٌخ 75 10 10 5 100 2  705إرش
 العصر)اإلسالمى

( 3()األٌوبى

 مصر آ ار
 العصر) اإلسالمٌة

 إرش( 3()األٌوبى

 إرش   504

604 

 اإلرشاد 6
 السٌاحى

 2 + قبطى 2)
 إسالمى

( 6( )مملوكى

 

 السٌاحى اإلرشاد 75 10 10 5 100 4  706إرش

 2 + قبطى 2)
( مملوكى إسالمى

 606 إرش(. 5)

 المجموع 
 

 14 
     

 

ػ
 ػ
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190 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اإلرشاد السٌاحى ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ   

ػ
ػ(:اعتٛبؿ يمـؿٍٚ فمؾ)طػرراتػاختغارغظػ

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات

 وتدرٌبات
 امتحان

 تحرٌرى
 األسبوع)

( السابع

 االمتحان
 النهائى

 مصر آ ار 75 10 10 5 100 2  707 إرش رنــــوك 1

( 3)اإلسالمٌة

 604 إرش

  75 10 10 5 100 2  708  ج لغ رابعة  جنبٌة لغة 2

 مستوى قبطٌة لغة 3
 متقدم

 لغة مبادئ      2  709 إرش
 ٌونانٌة
 إرش وقبطٌة

703 

       4  المجموع 

 
  ك آحبؿ يظـ انًنــٛضٛخ، ٚزــٕف إػبػح تٕفٚغ ػؿربد انتمٕٚى ٔفمبً نمـاؿ يزهل انمنـــى، 704ثبنُنــجخ نًمـؿ إؿه

. ٔكؾنك ٔفمبً نمـاؿ يزهل انكهٛــــخ

 

  ٚتـــى تؼؿٚل يبػح اإلؿ بػ اننٛبصٗ فٗ انًٕالـــغ ٔانًتبصــف األحـٚــخ ٔانفُٛــخ ٔانمٕيٛــخ ٔٚكٌٕ االيتضبٌ فٛٓب

.  ـــفٓٛبً ثبنهغــخ األرُجٛــخ األٔنٗ فٗ انًُبؽك انًؾكـــٕؿح

 ػ
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191 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اإلرشاد السٌاحى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ػ[ططتطدةػدارظػ18:ػ]اضطدتوىػاضثاطنػ

ػ(إجبارغظػطػررات)

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات

 وتدرٌبات
 امتحان

 تحرٌرى
 األسبوع)

( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

  جنبٌة لغة 1

( 4) انٌة

 

 لغ

 801 ج
  جنبٌة لغة 75 10 10 5 100 2

(         3) انٌة

 601 ج لغ

 إسالمٌة حضارة 2
 

  75 10 10 5 100 2 802إرش

 مصر آ ار 3
 العصر )اإلسالمٌة

( 4( )المملوكى

 مصر آ ار 75 10 10 5 100 2 803إرش
 العصر )اإلسالمٌة

( 3()األٌوبى

 مصر تارٌخ
 العصر )اإلسالمٌة

( 4()المملوكى

   604إرش

 705إرش

 

 مصر تارٌخ 4
 والمعاصر الحدٌث

 

  75 10 10 5 100 2 804إرش

 مصر آ ار 5
 الحدٌ ــة

 والمعاصرة
 

 مصر تارٌخ 75 10 10 5 100 2 805إرش
 الحدٌث

 والمعاصر

 804إرش

 السٌاحى اإلرشاد 6

( 1: )عام تطبٌق

( 1+)مصرى

 ٌونانى

( 1+)رومانى

( 1+)قبطى

( إسالمى
 

 السٌاحى اإلرشاد 75 10 10 5 100 4 806إرش

+ قبطى2)

 إسالمى2

( 6()مملوكى

 706إرش

 المجموع 
 

 14 
     

 

ػ
 ػ
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192 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم اإلرشاد السٌاحى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ(:اعتٛبؿ يمـؿٍٚ فمؾ)طػرراتػاختغارغظػ

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات

 وتدرٌبات
 امتحان

 تحرٌرى
 األسبوع)

( السابع

 االمتحان
 النهائى

 ٌونانٌة نصوص 1
 وقبطٌة

 قبطٌة لغة 75 10 10 5 100 2  807إرش
 متقدم مستوى

 709 إرش

 علم إلى مدخل 75 10 10 5 100 2  808إرش  السٌاحة نظرٌة 2
     السٌاحة

 102 إرش

 البردى علم 3
 العربى

 عربٌة خطوط 75 10 10 5 100 2  809إرش

 406 إرش

       4  المجموع 

 
  ك آحبؿ يظـ 805، ٔثبنُنـجخ نًمـؿ إؿه (4) (انؼظـ انًًهٕكٗ)ك آحبؿ يظـ اإلماليٛخ 803ثبنُنــجخ نًمـؿ إؿه

انضؼٚخــخ ٔانًؼبطـح، ٚزــٕف إػبػح تٕفٚغ ػؿربد انتمٕٚى ٔفمبً نمـاؿ يزهل انمنـــى، ٔكؾنك ٔفمبً نمـاؿ يزهل 

. انكهٛــــخ

 
  ٚتـــى تؼؿٚل يبػح اإلؿ بػ اننٛبصٗ فٗ انًٕالـــغ ٔانًتبصــف األحـٚــخ ٔانفُٛــخ ٔانمٕيٛــخ ٔٚكٌٕ االيتضبٌ فٛٓب

.  ـــفٓٛبً ثبنهغــخ األرُجٛــخ األٔنٗ فٗ انًُبؽك انًؾكـــٕؿح
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193 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 

 

 

 

 (14  ) 

 اللٌسانس لدرجة المعتمدة الساعات الئحة

ػػواإلعالم االتصال علوم فى
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م
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195 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علوم االتصال واإلعالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 اللٌسانس لدرجة المعتمدة الساعات الئحة ( 14) 

ػػواإلعالم االتصال علوم فى

ػ[دارظػططتطدة20:ػ]عاماضطدتوىػاألولػ

ػ(طػرراتػإجبارغظ)

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

      اآللى الحاسب 1
[ جامعة متطلب] 

حسب

100 
2 100 5 10 10 75  

مدخل إلى االتصال  2
الجماهٌري 

 75 10 10 5 100 3  101ع ا 
 

نشأة وتطور  3
وسائل االتصال 

 75 10 10 5 100 3 102ع ا 
 

علم النفس  4
اإلعالمً 

 75 10 10 5 100 3 103ع ا 
 

  75 10 10 5 100 3 104ع ا تكنولوجٌا االتصال  5

( 1)لغة  جنبٌة 6
 (متطلب كلٌة)

لغ  ج 
105 

3 100 5 10 10 75 
 

       17 المجموع  

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

االتصال السٌاسً  1
 

 106ع ا 
 

3 
100 5 10 10 75 

 

االتصال التنموي  2
 

 107ع ا 
 

3 
100 5 10 10 75 

 

       3 المجموع  

ػ

 ػ
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196 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علوم االتصال واإلعالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ػ[دارظػططتطدة18:ػ]عاماضطدتوىػاضثاظؼػ

ػ(طػرراتػإجبارغظ)

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

حقوق االنسان  1
 [متطلب جامعة ]

  75 10 10 5 100 1 200حق 

الترجمة الصحفٌة  2
بلغة  جنبٌة 

مدخل إلى  75 10 10 5 100 3 201ع ا 
االتصال 

  الجماهٌري
 101ع ا  

مدخل إلً الرادٌو  3
والتلفزٌون 

مدخل إلى  75 10 10 5 100 3 202ع ا 
االتصال 

 الجماهٌري 
 101ع ا  

مدخل إلً العالقات  4
العامة واإلعالن 

مدخل إلى  75 10 10 5 100 3 203ع ا 
االتصال 

  الجماهٌري
 101ع ا  

مدخل إلى علم  5
الصحافة 

مدخل إلى  75 10 10 5 100 3 204ع ا 
االتصال 

  الجماهٌري
 101ع ا  

نحو -لغة عربٌة 6
(     1)وصرف  

 (متطلب كلٌة)

لغ ع 
205  

2 100 5 10 10 75  

       15 المجموع  

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

  75 10 10 5 100 3 206ع ا التو ٌق اإلعالمً  1

  75 10 10 5 100 3 207ع ا اإلعالم والبٌئة  2

       3 المجموع  

ػ
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197 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علوم االتصال واإلعالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ػ[دارظػططتطدة17:ػ]عاماضطدتوىػاضثاضثػ

(طػرراتػإجبارغظ)  
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

تكنولوجٌا  75 10 10 5 100 3 301ع ااإلعالم الجدٌد  1
اتصال       

 104ع ا 

مدخل إلى  75 10 10 5 100 3 302ع ا نظرٌات االتصال  2
االتصال 

الجماهٌري  
   101ع ا 

برمجٌات الحاسب  3
والوسائط المتعددة  

تكنولوجٌا  75 10 10 5 100 3 303ع ا 
اتصال       

 104ع ا 

– لغة  جنبٌة  4
- مستوى متقدم

متطلب كلٌة (2)

لغ  ج 
304 

لغة  75 10 10 5 100 3
( 1) جنبٌة

متطلب كلٌة 
 105لغ  ور  

 خالقٌات وقوانٌن  5
العمل اإلعالمً 

  75 10 10 5 100 3 305ع ا 

       15 المجموع  

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

1  
 ساسٌات تصمٌم 
مواقع اإلنترنت 

 
 306ع ا 

2 100 5 10 10 75 
 

2  
التصمٌم 

بالفوتوشوب 

 
 307ع ا 

2 100 5 10 10 75 
 

       2 المجموع  

ػ

 

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علوم االتصال واإلعالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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198 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

[ معتمدة ساعة17: ]عام الرابع المستوى

( إجبارٌة مقررات)
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 اإلحصاء 1
 التطبٌقً

  75 10 10 5 100 3 401 ا ع

 الترجمة 2
 اإلعالمٌة

 األجنبٌة باللغة

 الصحفٌة الترجمة 75 10 10 5 100 3 402ا ع
         جنبٌة بلغة

 201 ا ع

 االتصال إلى مدخل 75 10 10 5 100 3 403ا ع العربً اإلعالم 3
        الجماهٌري

   101 ا ع

 البحث مناهج 4
 اإلعالمً

 302 ا ع 75 10 10 5 100 3 404ا ع

 – عربٌة لغة 5
  دبً نقد

( كلٌة متطلب)

 ع لغ

405 
 نحو عربٌة لغة 75 10 10 5 100 3

  وصرف(2)

(      كلٌة متطلب)

 205 لغ

       15  المجموع 

ػ(:واحدةػطادةػاضطاضبػغختار)ػاختغارغظػطػررات

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 الدعاٌة 1
 واإلقناع

  406 ا ع

 

 االتصال إلى مدخل 75 10 10 5 100 2
 الجماهٌري

 النفس علم

  101 ا ع اإلعالمً
 103 ا ع

 االتصال 2
 الدولً

 

 االتصال إلى مدخل 75 10 10 5 100 2 406 ا ع
 الجماهٌري

 وسائل وتطور نشأة

 ،101 ا ع االتصال

 102 ا ع

       2  المجموع 
 

 

 

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علوم االتصال واإلعالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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199 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 ػذطبظػاضطالشاتػاضطاطظػواإلرالن–أواًلػ

ػ[دارظػططتطدة18]:ػاضطدتوىػاضخاطسػذطبظػاضطالشاتػاضطاطظػواإلرالن

ػ(طػرراتػإجبارغظ)ػ

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 اتٌكٌت 1
 وبروتوكول

 ومراسم

  75 10 10 5 100 3 501ع ع

 االتصاالت 2
 التسوٌقٌة
 المتكاملة

 العالقات إلى مدخل 75 10 10 5 100 3 502ع ع
     واإلعالن العامة

 203 ا ع

 

 فن إلى مدخل 3
 اإلعالن

 العالقات إلى مدخل 75 10 10 5 100 3 503ع ع
   واإلعالن العامة

 203 ا ع

 

 اتجاهات 4
 فً حدٌ ة

 التسوٌق
 االجتماعً

 

 العالقات إلى مدخل 75 10 10 5 100 3 504ع ع
    واإلعالن العامة

 203 ا ع

 دراسات 5
 بلغة إعالمٌة

( 3 ) جنبٌة

 كلٌة متطلب

 لغ

 505 ج
-  جنبٌة لغة 75 10 10 5 100 3

- متقدم مستوى
          كلٌة متطلب

 304 ا ع

 المجموع 
 

 15 
     

 

ـ 
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200 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علوم االتصال واإلعالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 (:واحدةػطادةػاضطاضبػغختار)ػاختغارغظػطػررات

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 إدارة 1
 اقتصادٌات

 اإلعالم

 االتصال إلى مدخل 75 10 10 5 100 3 506 ع ع
  الجماهٌري

 101 ا ع

 وإدارة اإلعالم 2
 األزمات

 النفس علم 75 10 10 5 100 3 507ع ع
 اإلعالمً

 103 ا ع
       3  المجموع 3

ػ

 ػ
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201 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علوم االتصال واإلعالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 [دارظػططتطدة18]:ػاضطالشاتػاضطاطظػواإلرالن-ػاضطدتويػاضدادسػػ

 (طػرراتػإجبارغظ)

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 العالقات إدارة 1
 العامة

 إلى مدخل 75 10 10 5 100 3 601 ع ع
 العامة العالقات
       واإلعالن

 203 ا ع

 استراتٌجٌات 2
 الحمالت
 اإلعالنٌة

 فن إلى مدخل 75 10 10 5 100 3 602 ع ع
         اإلعالن

 503 ع ع

 االتصال  سس 3
 التنظٌمً

 إلى مدخل 75 10 10 5 100 3 603 ع ع
 العامة العالقات
        واإلعالن

 203 ا ع

 نصوص 4
 باللغة متخصصة

( 3)العربٌة

 كلٌة متطلب

 ع لغ

604 
 نحو عربٌة لغة 75 10 10 5 100 3

( 2)وصرف

    كلٌة متطلب

 205 ع لغ

 الترجمة 5
 بلغة المتخصصة

  جنبٌة

 الترجمة 75 10 10 5 100 3 605 ع ع
 باللغة اإلعالمٌة
         األجنبٌة

 402 ا ع

       15  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 النفس علم 75 10 10 5 100 3 606 ع ع الدرامً اإلنتاج 1
     اإلعالمً

 103 ا ع

 التصوٌر 2
 الصحفً

  75 10 10 5 100 3 607 ع ع

       3  المجموع 
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202 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علوم االتصال واإلعالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
[ معتمدة ساعة18 ]واإلعالن العامة العالقات  - السابع المستوي

 (إجبارٌة مقررات)
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 وانتاج إعداد 1
 مطبوعات

 العامة العالقات

 الحاسب برمجٌات 75 10 10 5 100 3 701ع ع
 المتعددة والوسائط

 303 ا ع

 العالقات بحوث 2
 واإلعالن العامة

 البحث مناهج 75 10 10 5 100 3 702ع ع

 404 ا ع اإلعالمً

 العامة العالقات 3
 اإللكترونٌة

 ا ع الجدٌد اإلعالم 75 10 10 5 100 3 703ع ع

301 

 التسوٌق 4
 اإللكترونً

 االتصاالت 75 10 10 5 100 3 704ع ع
 التسوٌقٌة
 المتكاملة

 502 ع ع

 اإلعالمٌة الكتابة 5
  جنبٌة بلغة

 كلٌة متطلب(4)

 لغ

 705 ج
 إعالمٌة دراسات 75 10 10 5 100 3

(         3 ) جنبٌة بلغة

 505  ج لغ

       15  المجموع 

ػ(:واحدةػطادةػاضطاضبػغختار)ػاختغارغظػطػررات

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 واإللقاء التقدٌم 1
 والخطابة

  75 10 10 5 100 3 606 ع ع

 اإلعالمٌة اللغة 2
 واالتصال

 المرئً

 إلى مدخل 75 10 10 5 100 3 607 ع ع
 الرادٌو

  والتلٌفزٌون

 202  ا ع

       3  المجموع 
 

  



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

203 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علوم االتصال واإلعالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ػ[دارظػططتطدة18]:ػاضطالشاتػاضطاطظػواإلرالن-ػاضطدتويػاضثاطنػػ

ػ(طػرراتػإجبارغظ)

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 الحمالت 1
 على اإلعالمٌة
 اإلنترنت

 التسوٌق 75 10 10 5 100 3 801ع ع
            االلكترونً

 704 ع ع

 اإلعالن انتاج 2
 للرادٌو

 والتلفزٌون
 

 فن إلى مدخل 75 10 10 5 100 3 802ع ع

 503 ع ع اإلعالن

 العامة العالقات 3
  الدولٌة

 العالقات إدارة 75 10 10 5 100 3 803ع ع
  العامة

 601 ع ع

 الكتابة 4
 المتخصصة

 باللغة

( 4)العربٌة

 كلٌة متطلب

 متخصصة نصوص 75 10 10 5 100 3 804ع لغ

(     3 )العربٌة باللغة

 604 ع لغ

  75 10 10 5 100 3 805ع ع التخرج مشروع 5

       15  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 اقتصادٌات 1
 اإلعالن

 فن إلى مدخل 75 10 10 5 100 3 806ع ع
 ع           اإلعالن

 503 ع

 الر ي قٌاسات 2
 العام

 البحث مناهج 75 10 10 5 100 3 807ع ع
 404ا ع اإلعالمً

       3  المجموع 
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204 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علوم االتصال واإلعالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

: وااللكترونٌة المطبوعة الصحافة شعبة-  انٌاًال 
[ معتمدة ساعة18: ]الصحافة شعبة - الخامس المستوي

( إجبارٌة مقررات)
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 التحرٌر فنون 1
 – الصحفً
 متقدم مستوى

 علم إلى مدخل 75 10 10 5 100 3 501ص

 204 ا ع الصحافة

 الصحافة تارٌخ 2
 المصرٌة

 وسائل وتطور نشأة 75 10 10 5 100 3 502ص
 102 ا ع   االتصال

 التصوٌر 3
 الصحفً

  75 10 10 5 100 3 503ص

 المواقع تصمٌم 4
 الصحفٌة

 اإللكترونٌة

 الحاسب برمجٌات 75 10 10 5 100 3 504ص
            المتعددة والوسائط

 303 ا ع

 إعالمٌة دراسات 5

( 3) جنبٌة بلغة

 كلٌة متطلب

 لغ

 505 ج
 مستوى-  جنبٌة لغة 75 10 10 5 100 3

   متقدم

 304 ج لغ
       15  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 إدارة 1
 المؤسسات

 الصحفٌة

 علم إلى مدخل 75 10 10 5 100 3 506 ص
          الصحافة

 204 ا ع

 وإدارة اإلعالم 2
  األزمات

 االتصال إلى مدخل 75 10 10 5 100 3 507 ص
 الجماهٌري

            النفس علم

 101 ا ع

 اإلعالم103ً ا ع

       3  المجموع 

 

  



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

205 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علوم االتصال واإلعالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 [دارظػططتطدة18:ػ]الصحافة شعبة - السادس المستوي

 (طػرراتػإجبارغظ)

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 للصحف التحرٌر 1
 اإللكترونٌة

 التحرٌر فنون 75 10 10 5 100 3 601 ص
 مستوى- الصحفً

 501 ص متقدم

 تكنولوجٌا 2
 الطباعة

 الحاسب برمجٌات 75 10 10 5 100 3 602 ص
 المتعددة والوسائط

 303 ا ع

 الصحافة 3
 المتخصصة

 التحرٌر فنون 75 10 10 5 100 3 603 ص
 مستوى- الصحفً

 501 ص متقدم

 نصوص 4
 باللغة متخصصة

( 3 )العربٌة

 كلٌة متطلب

 ع لغ

604 
 نحو عربٌة لغة 75 10 10 5 100 3

 متطلب( 2)وصرف

 205  ع لغ كلٌة

 الترجمة 5
 بلغة المتخصصة

   جنبٌة

 اإلعالمٌة الترجمة 75 10 10 5 100 3 605 ص
     األجنبٌة باللغة

 402  ا ع

       15  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 اإلعالمً النقد 1
 ونظرٌاته

 ص

606 
  االتصال نظرٌات 75 10 10 5 100 3

 302 ا ع

 التحلٌل مناهج 2
 الكٌفً

 ص

607 
 البحث مناهج 75 10 10 5 100 3

 404 ا ع اإلعالمً

       3  المجموع 

 

  



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

206 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علوم االتصال واإلعالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 [دارظػططتطدة18:ػ]الصحافة شعبة - السابع المستوي

 (طػرراتػإجبارغظ)

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 الصحف إخراج 1
 المطبوعة

 الحاسب برمجٌات 75 10 10 5 100 3 701ص
  المتعددة والوسائط

 303 ا ع

 رسومات 2
 المعلوماتٌة

 الحاسب برمجٌات 75 10 10 5 100 3 702ص
 المتعددة والوسائط

 303 ا ع

 الصحافة 3
 االستقصائٌة

 التحرٌر فنون 75 10 10 5 100 3 703ص
 مستوى- الصحفً

 501 ص متقدم

 االتصال  4
 التفاعلً

 الجدٌد اإلعالم 75 10 10 5 100 3 704ص
 الحاسب برمجٌات
 المتعددة والوسائط

 301 ا ع

 303 ا ع

 اإلعالمٌة الكتابة 5

( 4) جنبٌة بلغة

  كلٌة متطلب

 لغ

 705 ج
 إعالمٌة دراسات 75 10 10 5 100 3

( 3) جنبٌة بلغة

        كلٌة متطلب

 505  ج لغ

       15  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 وإخراج تصمٌم 1
 اإلعالن

 الصحفً

 ص

701 
 فن إلى مدخل 75 10 10 5 100 3

 اإلعالن
 503 ع ع

 الصحافة 2
 التلٌفزٌونٌة

 ص

702 
 الرادٌو إلى مدخل 75 10 10 5 100 3

 ا ع والتلٌفزٌون

202 

       3  المجموع 

 

 



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

207 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علوم االتصال واإلعالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 [دارظػططتطدة18:ػ]الصحافة شعبة - ال امن المستوي

 (طػرراتػإجبارغظ)

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 المجلة إخراج 1
 المطبوعة

 الصحف اخراج 75 10 10 5 100 3 801ص
         المطبوعة

 701 ص

 فً تطبٌقات 2
 النشر

 اإللكترونً

 الحاسب برمجٌات 75 10 10 5 100 3 802ص
  المتعددة والوسائط

 303 ا ع

 الر ي قٌاسات 3
 العام

 البحث مناهج 75 10 10 5 100 3 803ص
  اإلعالمً

 404 ا ع

 الكتابة 4
 المتخصصة

 باللغة

(  4)العربٌة

 كلٌة متطلب

 متخصصة نصوص 75 10 10 5 100 3 804ع لغ

( 3)العربٌة باللغة

        كلٌة متطلب

 604 ع لغ

  75 10 10 5 100 3 805ص التخرج مشروع 5

       15  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 اتٌكٌت 1
 وبروتوكول

 ومراسم

  75 10 10 5 100 3 806 ص

 فكرٌة تٌارات 2
 معاصرة

  75 10 10 5 100 3 807 ص

         المجموع 

 

 

 

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علوم االتصال واإلعالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

208 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

: والتلٌفزٌون اإلذاعة شعبة –  ال اًال 
[ معتمدة ساعة18: ]التلفزٌون و اإلذاعة شعبة -  الخامس المستوي

( إجبارٌة مقررات)
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 واإللقاء التقدٌم 1
 والخطابة

 الرادٌو إلى مدخل 75 10 10 5 100 3 501 ت ا
      والتلٌفزٌون

 202 ا ع

 للرادٌو الكتابة 2
 والتلٌفزٌون

 الرادٌو إلى مدخل 75 10 10 5 100 3 502 ت ا
      والتلٌفزٌون

 202 ا ع

 للرادٌو اإلخراج 3
 والتلٌفزٌون

 الرادٌو إلى مدخل 75 10 10 5 100 3 503 ت ا
      والتلٌفزٌون

 202 ا ع

 الصحافة 4
 التلٌفزٌونٌة

 الرادٌو إلى مدخل 75 10 10 5 100 3 504 ت ا
     والتلٌفزٌون

 202 ا ع

 إعالمٌة دراسات 5

( 3 ) جنبٌة بلغة

 كلٌة متطلب

  ج لغ

505 
 –  جنبٌة لغة 75 10 10 5 100 3

 مستوى

 متطلب(2)متقدم

      كلٌة

 304  ج لغ

       15  المجموع 

ػ(:واحدة مادة الطالب ٌختار )اختٌارٌة مقررات
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 إدارة 1
 المؤسسات

 اإلذاعٌة
 والتلفزٌونٌة

 الرادٌو إلى مدخل 75 10 10 5 100 3 506 ت ا

 202 ا ع والتلٌفزٌون

 وإدارة اإلعالم 2
 األزمات

 االتصال إلى مدخل 75 10 10 5 100 3 506 ت ا
 الجماهٌري

 اإلعالمً النفس علم

 101 ا ع

 103 ا ع

       3  المجموع 

 

 

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علوم االتصال واإلعالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

209 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

[ معتمدة ساعة18: ]التلفزٌون و اإلذاعة شعبة -  السادس المستوي

( إجبارٌة مقررات)
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 اإلعالمٌة اللغة 1
 واالتصال

 المرئً

 للرادٌو اإلخراج 75 10 10 5 100 3 601ت ا
 ت ا والتلٌفزٌون

503 

 األخبار 2
 والبرامج
 اإلخبارٌة

 الرادٌو إلى مدخل 75 10 10 5 100 3 602ت ا
 ا ع والتلٌفزٌون

202 

 الر ي قٌاسات 3
 العام

 البحث مناهج 75 10 10 5 100 3 603ت ا
  اإلعالمً

 404 ا ع

 نصوص 4
 باللغة متخصصة

( 3 )العربٌة

  كلٌة متطلب

 نحو عربٌة لغة 75 10 10 5 100 3 604ع لغ

 متطلب( 2)وصرف

 205 ع لغ كلٌة

 الترجمة 5
 بلغة المتخصصة

  جنبٌة

 اإلعالمٌة الترجمة 75 10 10 5 100 3 605ات
          األجنبٌة باللغة

 402 ع لغ

       15  المجموع 

(: واحدة مادة الطالب ٌختار )اختٌارٌة مقررات
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 اإلعالمً النقد 1
 ونظرٌاته

 النفس علم 75 10 10 5 100 3 606 ت ا
 اإلعالمً
 االتصال نظرٌات
 البحث مناهج

 103 ا ع اإلعالمً

 302 ا ع

 404 ا ع

 التحلٌل مناهج 2
 الكٌفً

 االتصال نظرٌات 75 10 10 5 100 3 607 ت ا
 البحث مناهج

 302 ا ع اإلعالمً

 404 ا ع

       3  المجموع 

 
 
 
 

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علوم االتصال واإلعالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

[ معتمدة ساعة18: ]التلفزٌون و اإلذاعة شعبة -  السابع المستوي



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

210 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

( إجبارٌة مقررات)
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 الحمالت إنتاج 1
 للرادٌو

 والتلٌفزٌون

 ت ا

701 
 اإلعالمٌة اللغة 75 10 10 5 100 3

    المرئً واالتصال

 601 ت ا

 وإنتاج إعداد 2
 البرامج

  الو ائقٌة

 ت ا

702 
 والبرامج األخبار 75 10 10 5 100 3

 602 ت ا اإلخبارٌة

 اإلعالم 3
  المتخصص

 ت ا

703 
 والبرامج األخبار 75 10 10 5 100 3

 اإلخبارٌة

 602 ت ا

 التصوٌر 4
 والمونتاج

  التلٌفزٌونً

 ت ا

704  
 اإلعالمٌة اللغة 75 10 10 5 100 3

     المرئً واالتصال

 601 ت ا

 اإلعالمٌة الكتابة 5

( 4) جنبٌة بلغة

 كلٌة متطلب

  ج لغ

705 
 إعالمٌة دراسات 75 10 10 5 100 3

( 3) جنبٌة بلغة

 ت ا  كلٌة متطلب

505 

       15  المجموع 

ػ(:واحدة مادة الطالب ٌختار )اختٌارٌة مقررات
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 ت ا الدرامً اإلنتاج 1

706 
 اإلعالمً النفس علم 75 10 10 5 100 3

 103 ا ع

 

 فن وتطور نشأة 2
 السٌنما

 ت ا

707 
 وسائل وتطور نشأة 75 10 10 5 100 3

 102 ا ع   االتصال

       3  المجموع 

 

  



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

211 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم علوم االتصال واإلعالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 [دارظػططتطدة18:ػ]التلفزٌون و اإلذاعة شعبة -  ال امن المستوي

 (طػرراتػإجبارغظ)

 كود المقرر اسم م
 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 بالوسائط اإلنتاج 1
 المتعددة

 اإلعالمٌة اللغة 75 10 10 5 100 3 801 ت ا
   المرئً واالتصال

 601 ت ا

 

 السٌنارٌو 2
 اإلذاعً

  والتلٌفزٌونً

 الحاسب برمجٌات 75 10 10 5 100 3 802 ت ا
  المتعددة والوسائط

 303 ا ع

 بحوث 3
 المستمعٌن

 والمشاهدٌن

 االتصال نظرٌات 75 10 10 5 100 3 803 ت ا
 البحث مناهج

            اإلعالمً

 302 ا ع

 404 ا ع

 الكتابة 4
 المتخصصة

 باللغة

(  4)العربٌة

 كلٌة متطلب

 ع لغ

804 
 متخصصة نصوص 75 10 10 5 100 3

 باللغة

 متطلب(3)العربٌة

 ع لغ        كلٌة

604 

  75 10 10 5 100 3 805 ت ا التخرج مشروع 5

       15  المجموع 

ػ:(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)طػرراتػاختغارغظػ
 كود المقرر اسم م

 المقرر

 عدد
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 اتٌكٌت 1
 وبروتوكول

 ومراسم

  75 10 10 5 100 3 806 ت ا

 فكرٌة تٌارات 2
 معاصرة

  75 10 10 5 100 3 807 ت ا

       3  المجموع 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 

 

 

 

 

 (15  ) 

الئحظػاضداراتػاضططتطدةػضدرجظػاضضغداظسػػ 
ػسؼػاضطصتباتػواضططضوطات
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

  



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

215 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم المكتبات والمعلومات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 

الئحظػاضداراتػاضططتطدةػضدرجظػاضضغداظسػػ ـ  ( 15) 
سؼػاضطصتباتػواضططضوطاتػ

 [دارظػططتطدة20:ػ] اضطدتوىػاألول

 (طػرراتػإجبارغظ)

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
 النهائى

 

      اآللى الحاسب 1
 متطلب] 

[ جامعة

حسب

100 
2 100 5 10 10 75  

مدخل إلى علوم  2
المكتبات 

 والمعلومات 

  75 10 10 5 100 4 101مك

تارٌخ الكتب  3
 والمكتبات 

  75 10 10 5 100 2 102مك

ال قافة  4
المعلوماتٌة 

  75 10 10 5 100 2 103مك

التطبٌقات  5
اإلحصائٌة فى 
مجال المكتبات 

 والمعلومات

  75 10 10 5 100 4 104مك

لغة انجلٌزٌة  6
(1 )

لغ 
 105إن

2 100 5 10 10 75  

علم النفس  7
التربوى 

والمعرفى  

  75 10 10 5 100 2 106مك

       18 المجموع  

ػ:(غختارػاضطاضبػطػررًاػواحدًا)طػرراتػاختغارغظػ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

دور المكتبة فى  1
خدمة المجتمع  

  75 10 10 5 100 2 107مك

مدخل إلى  2
تنظٌم المعرفة 

  75 10 10 5 100 2 108مك

       2 المجموع  
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم المكتبات والمعلومات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 [دارظػططتطدة16:ػ] اضطدتوىػاضثاظؼ

 (طػرراتػإجبارغظ)

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
 النهائى

 

حقوق اإلنسان   1
متطلب  ]

 [جامعة

  75 10 10 5 100 1 200حق

طرق البحث  2
 العلمى

  75 10 10 5 100 3 201مك

مقدمة فى العلوم  3
اإلنسانٌة 

 والتطبٌقٌة 

  75 10 10 5 100 2 202مك

تكنولوجٌا  4
المعلومات فى 

 المكتبات

  75 10 10 5 100 3 203مك

مدخل إلى علم  5
الو ائق 

واألرشٌف 

  75 10 10 5 100 3 204مك

( 1)لغة عربٌة  6
 (متطلب كلٌة)

  75 10 10 5 100 2 205لغ ع

       14 المجموع  

:ػ(ًاٚغتبؿ انطبنت يمـؿاً ٔاصؼ)ػطػرراتػاختغارغظ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

  75 10 10 5 100 2 206مك علم الكتابة العربٌة   1

مصادر المعلومات  2
 المتحفٌة   

  75 10 10 5 100 2 207مك

       2 المجموع  3
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم المكتبات والمعلومات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 [دارظػططتطدة18]:ػاضطدتوىػاضثاضثػ

 (طػرراتػإجبارغظ)

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
 النهائى

 

  75 10 10 5 100 3 301مك (1)التصنٌف  1

قواعد وصف  2
المصادر 
 (  1)وإتاحتها 

  75 10 10 5 100 3 302مك

إدارة وتنمٌة  3
 المقتنٌات 

  75 10 10 5 100 2 303مك

  75 10 10 5 100 3 304مكقواعد البٌانات  4

الببلٌوجرافٌا  5
واإلعالم 

الببلٌوجرافً 

  75 10 10 5 100 3 305مك

لغ ( 2)لغة إنجلٌزٌة 6
 306إن

(  1)لغة إنجلٌزٌة  75 10 10 5 100 2
 105لغ إن 

       16 المجموع  

(:ػٚغتبؿ انطبنت يمـؿاً ٔاصؼاً )ػطػرراتػاختغارغظ
ػ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

التفكٌر العلمً  1
وتكامل المعرفة 

  75 10 10 5 100 2 307مك

العالقات العامة  2
فً مجال 

المكتبات   

  75 10 10 5 100 2 308مك

       2 المجموع  
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم المكتبات والمعلومات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 [دارظػططتطدة18]:ػاضطدتوىػاضرابعػ

 (طػرراتػإجبارغظ)

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
 النهائى

 

مصادر  1
المعلومات  

 العامة والترا ٌة 

  75 10 10 5 100 3 401مك

تحلٌل وتصمٌم  2
 النظم 

تكنولوجٌا  75 10 10 5 100 3 402مك
المعلومات 

 203مك

  75 10 10 5 100 3 403مك النشر الحدٌث  3

(  1)التصنٌف  75 10 10 5 100 3 404مك( 2)التصنٌف  4
 301مك

نصوص  5
متخصصة باللغة 

( 1)االنجلٌزٌة

  75 10 10 5 100 2 405مك

لغ ( 2)لغة عربٌة  6
 406ع

(  1)لغة عربٌة 75 10 10 5 100 2
 205لغ ع 

       16 المجموع  

(:ػٚغتبؿ انطبنت يمـؿ ٔاصؼ)ػطػرراتػاختغارغظ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

مجتمع  1
 المعلومات 

  75 10 10 5 100 2 407مك

التحالفات  2
اإلستراتٌجٌة 
فً المكتبات 
 والمعلومات 

  75 10 10 5 100 2 408مك

       2 المجموع  

 

  



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

219 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم المكتبات والمعلومات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 [دارظػططتطدة19]:ػاضطدتوىػاضخاطسػ

 (طػرراتػإجبارغظ)

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
 النهائى

 

الفهرسة  1
 الموضوعٌة 

، (2)التصنٌف 75 10 10 5 100 3 501مك
قواعد وصف 

( 1)المصادر 
 404مك
 302مك

قواعد وصف  2
المصادر 
 (2)وإتاحتها

قواعد وصف  75 10 10 5 100 3 502مك
المصادر 
( 1)وإتاحتها 

 302مك

خدمات المعلومات  3
التقلٌدٌة 

 واإللكترونٌة

  75 10 10 5 100 3 503مك

  75 10 10 5 100 2 504مكاألرشٌف الجاري  4

مصادر المعلومات  5
اإللكترونٌة 

  75 10 10 5 100 3 505مك

لغ ( 3)لغة انجلٌزٌة  6
 506إن

لغة انجلٌزٌة  75 10 10 5 100 2
لغ  (1،2)

 لغ 105إن
 306إن

       16 المجموع  7

:ػ(ًاٚغتبؿ انطبنت يمـؿاً ٔاصؼ)ػطػرراتػاختغارغظ
عدد كود المقرر اسم المقرر م 

الساعات 
الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

مصادرالمعلومات  1
االجتماعٌة 
واإلنسانٌة 

  75 10 10 5 100 3 507مك

مصادرالمعلومات  2
الطبٌعٌة 

والتطبٌقٌة  

  75 10 10 5 100 3 508مك

        المجموع  3

ػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم المكتبات والمعلومات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 [ساعة معتمدة18]: المستوى السادس 

 (مقررات إجبارٌة)
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

التكشٌف  1
 واالستخالص 

الفهرسة  75 10 10 5 100 3 601مك
الموضوعٌة 

  501مك

مؤسسات  2
المعلومات 

 (1)النوعٌة 

  75 10 10 5 100 3 602مك

نصوص  3
متخصصة باللغة 

 (2)االنجلٌزٌة

(  1)نصوص  75 10 10 5 100 2 603مك
 405مك

النظم اآللٌة  4
المتكاملة فً 

مؤسسات 
المعلومات 

  75 10 10 5 100 3 604مك

نظم الضبط  5
االستنادى 

قواعد وصف  75 10 10 5 100 3 605مك
المصادر 
( 1)وإتاحتها 

 302مك (2)و
  502ومك

لغ ع ( 3)لغة عربٌة  6
606 

لغة عربٌة  75 10 10 5 100 2
لغ  (1،2)
 لغ 205ع
 406ع

       16 المجموع  

ػ(:واحداًال  مقرراًال  الطالب ٌختار)ػاختغارغظػطػررات

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

االتجاهات  1
الحدٌ ة فً مجال 

المكتبات 
 والمعلومات

مك
607 

2 100 5 10 10 75  

تسوٌق خدمات  2
 المعلومات 

مك
607 

خدمات المعلومات  75 10 10 5 100 2
  503مك

       2 المجموع  
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم المكتبات والمعلومات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ػ[دارظػططتطدة17]:ػاضطدتوىػاضدابعػ

 (طػرراتػإجبارغظ)

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
 النهائى

 

نظم استرجاع  1
 المعلومات 

النظم اآللٌة  75 10 10 5 100 3 701مك
  604مك

إدارة مؤسسات  2
 المعلومات

  75 10 10 5 100 2 702مك

  75 10 10 5 100 2 703مك االتصال العلمً  3

مؤسسات  4
المعلومات 

( 2)النوعٌة 

مؤسسات  75 10 10 5 100 3 704مك
المعلومات 

( 1)النوعٌة 
 602مك

التدرٌب العملً  5
المٌدانً 

  75 10 10 5 100 3 705مك

لغ ( 4)لغة انجلٌزٌة  6
 706إن

لغة انجلٌزٌة  75 10 10 5 100 2
(1،2،3    )

 105لغ إن
 306لغ إن
 506لغ إن

       15 المجموع  

(:ػٚغتبؿ انطبنت يمـؿاً ٔاصؼاً )ػطػرراتػاختغارغظ
ػ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

  75 10 10 5 100 2 706مكالنظم الخبٌرة   1

تصمٌم مواقع  2
المكتبات على 

اإلنترنت 

  75 10 10 5 100 2 707مك

       2 المجموع  

 

ػ

ػالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم المكتبات والمعلومات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 [دارظػططتطدة18]:ػاضطدتوىػاضثاطنػ

 (طػرراتػإجبارغظ)

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
 النهائى

 

  75 10 10 5 100 2 801مك المكتبات الرقمٌة  1

نصوص  2
متخصصة باللغة 

 (3)االنجلٌزٌة

نصوص  75 10 10 5 100 2 802مك
(1،2 )

 405مك
،603 
 

تشرٌعات ومعاٌٌر  3
و خالقٌات 
 المعلومات

  75 10 10 5 100 2 803مك

شبكات المعلومات  4
وتكنولوجٌا 
االتصاالت 

  75 10 10 5 100 3 804مك

  75 10 10 5 100 4 805مكمشروع تخرج  5

( 4)لغة عربٌة  6
 (متطلب كلٌة)

لغة عربٌة  75 10 10 5 100 2 806لغ ع
(1،2،3   )

 205لغ ع
406 
606 

       15 المجموع  

(:ػٚغتبؿ انطبنت يمـؿاً ٔاصؼاً )ػطػرراتػاختغارغظ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 
وتدرٌبات 

امتحان 
تحرٌرى 

األسبوع )
 (السابع

االمتحان 
النهائى 

األرشفة  1
 اإللكترونٌة

األرشٌف  75 10 10 5 100 3 806مك
الجاري  

 504مك 

تطبٌقات  2
البرمجٌات فً 

مؤسسات 
 المعلومات  

  75 10 10 5 100 3 807مك

       3 المجموع  
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػ ( 16) 
الئحظػاضداراتػاضططتطدةػضدرجظػاضضغداظسػ

اضطدرحؼػواضظػدػاضدراطا  
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الدراما والنقد المسرحى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

الئحظػاضداراتػاضططتطدةػضدرجظػاضضغداظسػ ( 16) 
سؼػاضدراطاػواضظػدػاضطدرحؼػ

ػ(ػدارظػططتطدة20)اضطدتوىػاألولػ

:ػطػرراتػإجبارغظػ

عدد كود المقرر اسم المقرر م 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
 النهائى

 

      اآللى الحاسب 1
 متطلب] 

[ جامعة

  75 10 10 5 100 2 100حسب

المسرح القدٌم  2
(1) 

  75 10 10 5 100 4 101درم  

مدخل إلى علوم  3
المسرح 
 و نواعه

  75 10 10 5 100 3 102درم   

المسرح  4
 والفنون

 103درم
 

3 100 5 10 10 75  

لغة عربٌة   5
 (مهارات لغوٌة)
 (متطلب كلٌة)

 104لغ ع
 

2 100 5 10 10 75  

       14 المجموع  

(:ػ(ٚختار انطانة يقزرٍٚ فقط يٍ انًقزراخ انتانٛح  ))ػطػرراتػاختغارغظ
عدد كود المقرر اسم المقرر  م

الساعات 
الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

تارٌخ المسرح  1
 (1)العالمً 

 105درم
 

3 100 5 10 10 75  

المسرح والعلوم  2
 اإلنسانٌة 

 106درم
 

3 100 5 10 10 75  

  75 10 10 5 100 3 107درم دراما إذاعٌة 3

مناهج البحث  4
العلمى واستخدام 
 التقنٌات الحدٌ ة 

 108درم
 

3 100 5 10 10 75  

       6  المجموع 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 (ػدارظػططتطدة18) اضطدتوىػاضثاظؼ

 :طػرراتػإجبارغظػ

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 تطبٌقات

 وتدرٌبات
 امتحان

 تحرٌرى
 األسبوع)

( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 إنسان حقوق 1
 (جامعة متطلب)

  75 10 10 5 100 1 200 حق

  75 10 10 5 100 4 201  درم (2)القدٌم المسرح 2
  ن ربولوجٌا 3

 المسرح
 واإل نوسٌنولوجٌا

  75 10 10 5 100 3 202   درم

 المسرح حرفٌة 4
 / مستوٌات)

 إكسسوار / إضاءة
 (موسٌقى/ دٌكور/

 203درم

 
3 100 5 10 10 75  

  وروبٌة لغة 5

( 1)حدٌ ة

 (كلٌة متطلب) 

 204 ور لغ

 
2 100 5 10 10 75  

       12  المجموع 

(:ػ(ٚختار انطانة يقزرٍٚ فقط يٍ انًقزراخ انتانٛح  ))ػطػرراتػاختغارغظ
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 تطبٌقات

 وتدرٌبات
 امتحان

 تحرٌرى
 األسبوع)

( السابع

 االمتحان
 النهائى

 درم مم ل إعداد مناهج 1

205 
3 100 5 10 10 75  

 المسرح تارٌخ 2

 (2 )العالمى
 درم

206 
 تارٌخ 75 10 10 5 100 3

 المسرح

( 1)العالمى

 105 درم

 التلقى آلٌات 3
 االتصال وعلوم

 درم

207 
3 100 5 10 10 75  

 درم  المقال كتابة فن 4

208 
3 100 5 10 10 75  

       6  المجموع 
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                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

226 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 (ػدارظػططتطدة18) : اضطدتوىػاضثاضث

 طػرراتػإجبارغظػػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
 الساعات

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
 النهائى

 

مناهج اإلخراج  1
  (1 )والتم ٌل 

 301درم
 

4 100 5 10 10 75  

تحلٌل النص  2
 المسرحً

  75 10 10 5 100 3   302درم 

 303درمالمسرح األفرٌقً   3
 

3 100 5 10 10 75  

( 2)لغة عربٌة 4
 (متطلب كلٌة)

لغة عربٌة  75 10 10 5 100 2 304لغ ع
لغ ع  (1)

104 
       12 المجموع  

ػ
(:ػ(ٚختار انطانة يقزرٍٚ فقط يٍ انًقزراخ انتانٛح  ))ػطػرراتػاختغارغظ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
 الساعات

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 المسرح والفنون  1
 األدائٌة

 305درم
 

3 100 5 10 10 75  

فن البانتوماٌم  2
وتحلٌل األداء 

 الحركً

 306درم
 

3 100 5 10 10 75  

تدرٌبات فً  3
 التألٌف المسرحً

 307درم
 

3 100 5 10 10 75  

 308درم مسرح الطفل 4
 

3 100 5 10 10 75  

       6 المجموع  
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ(دارظػططتطدة18ػ):اضطدتوىػاضرابع

طػرراتػإجبارغظػ
 عدد المقرر كود المقرر اسم م

 الساعات
 الدرجة
 الكلٌة

 سابق متطلب الدرجات توزٌع

 الحضور
 والمشاركة

 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 

 العصور مسرح 1
 وعصر الوسطى
 النهضة

  75 10 10 5 100 4 401  درم

 العروض تحلٌل 2

  (1 ) المسرحٌة
  75 10 10 5 100 3   402 درم

 الشرق مسرح 3
 األقصى

 403درم

 
3 100 5 10 10 75  

( 2) وروبٌة لغة 4

 (كلٌة متطلب)
  ور لغ

404   

 

 لغة 75 10 10 5 100 2
( 1) وربٌة

 204  ور لغ

       12  المجموع 

ػ
(:ػ(ٚختار انطانة يقزرٍٚ فقط يٍ انًقزراخ انتانٛح  ))ػطػرراتػاختغارغظ

 عدد المقرر كود المقرر اسم م
 الساعات

 الدرجة
 الكلٌة

 متطلب الدرجات توزٌع
 الحضور سابق

 والمشاركة
 تطبٌقات
 وتدرٌبات

 امتحان
 تحرٌرى

 األسبوع)
( السابع

 االمتحان
 النهائى

 تحلٌل مناهج 1
 الصورة

  75 10 10 5 100 3 405درم

  75 10 10 5 100 3 406درم واالرتجال المسرح 2

  75 10 10 5 100 3 407درم تلفزٌونٌة دراما 3

  75 10 10 5 100 3 408درم العرائس مسرح 4

       6  المجموع 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الدراما والنقد المسرحى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 (دارظػططتطدة18) اضطدتوىػاضخاطس

  طػرراتػإجبارغظػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
 الساعات

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
 النهائى

 

المسرح األوروبً   1
 (1)  

 501درم
 

2 100 5 10 10 75  

مدخل إلى النقد  2
 السٌنمائً

  75 10 10 5 100 3   502درم 

 503درم (1)نظرٌة الدراما  3
 

3 100 5 10 10 75  

 صول المسرح  4
 العربً

 504درم
 

2 100 5 10 10 75  

(    3)لغة عربٌة  5
فن التحرٌر  )

 (النقدي 
 (متطلب كلٌة)

 505لغ ع
 

 

لغة  75 10 10 5 100 2
( 2)عربٌة

لغ ع 
304 

       12 المجموع  

(:ػ(ٚختار انطانة يادتٍٛ فقط يٍ انًقزراخ انتانٛح  ))ػطػرراتػاختغارغظ
كود اسم المقرر م 

المقرر 
عدد 

 لساعاتا
الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

مناهج اإلخراج  1
  (2 )والتم ٌل 

 506درم
 

مناهج  75 10 10 5 100 3
إعداد 
مم ل 

 206درم

المسارح الجسدٌة  2
 

 507درم
 

3 100 5 10 10 75  

المعالجات  3
المعاصرة 
لألسطورة 

 والكالسٌكٌات

 508درم
 

3 100 5 10 10 75  

اتجاهات التجرٌب  4
 فً المسرح

 509درم
 

3 100 5 10 10 75  

       6 المجموع  
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ(دارظػططتطدةػ18ػ):ػاضطدتوىػاضدادس

:ػطػرراتػإجبارغظػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
 الساعات

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 

مناهج النقد  1
  (1 )المسرحً 

  75 10 10 5 100 3  601درم 

المسرح األوروبً  2
 (2)  

  75 10 10 5 100 2   602درم 

المسرح األمرٌكً  3
ومسرح  مرٌكا 

 الالتٌنٌة

 603درم
 

2 100 5 10 10 75  

المعمار المسرحً  4
 والسٌنوغرافٌا

 604درم
 

3 100 5 10 10 75  

( 3)لغة  وروبٌة  5
نصوص )

مسرحٌة باللغة 
 (االوروبٌة

لغ  ور 
605 

 
 

2 100 5 10 10 75 
لغة 

لغ  (2) وربٌة
 404 ور

       12 المجموع  

 

(:ػ(ٚختار انطانة يقزرٍٚ فقط يٍ انًقزراخ انتانٛح  ))ػطػرراتػاختغارغظ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 

ت الساعا
الدرجة 
الكلٌة 

متطلب توزٌع الدرجات 
سابق  الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

تدرٌبات اإلخراج  1
 المسرحً

 606درم
 

مناهج  75 10 10 5 100 3
اإلخراج 
والتم ٌل 

 506درم

 607درم تحلٌل الفٌلم 2
 

3 100 5 10 10 75  

 608درم (2)نظرٌة الدراما  3
 

3 100 5 10 10 75  

المسرح الترا ً  4
 والشعبً

 609درم
 

3 100 5 10 10 75  

       6 المجموع  

ػ
 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الدراما والنقد المسرحى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 (دارظػططتطدةػ18ػ):ػاضطدتوىػاضدابعػ

 :طػرراتػإجبارغظػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
 النهائى

 

المسرح المصري  1
 الحدٌث والمعاصر

  75 10 10 5 100 2  701درم 

  75 10 10 5 100 2    702درم المسرح المقارن 2

مناهج النقد  3
  (2 )المسرحً 

 703درم
 

3 100 5 10 10 75  

تحلٌل العروض  4
  (2 )المسرحٌة 

 704درم
 

3 100 5 10 10 75  

(     4)لغة عربٌة  5
فن التحرٌر  )

 (النقدى

 705لغ ع
 

 

لغة عربٌة  75 10 10 5 100 2
لغ ع  (3)

505 

       12 المجموع  

(:ػ(ٚختار انطانة يادتٍٛ فقط يٍ انًقزراخ انتانٛح  ))ػطػرراتػاختغارغظ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

تارٌخ السٌنما  1
 المصرٌة والعربٌة

درم 
706 

مناهج  75 10 10 5 100 3
اإلخراج 
والتم ٌل 

 506درم

سوسٌولوجٌا  2
 المسرح

درم 
707 

3 100 5 10 10 75  

درم  المسرح النسوي 3
708 

3 100 5 10 10 75  

درم  نقد تطبٌقً 4
709 

3 100 5 10 10 75  

       6 المجموع  
 

 

ػ
 

 الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللٌسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم الدراما والنقد المسرحى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

231 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 (دارظػططتطدةػ18:ػ)ػ اضطدتوىػاضثاطن

 :طػرراتػإجبارغظػ

كود اسم المقرر م 
المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
 النهائى

 

المسرح العربً  1
 الحدٌث والمعاصر

  75 10 10 5 100 2   801درم

تحلٌل الخطاب  2
 المسرحً

  75 10 10 5 100 3    802درم

  75 10 10 5 100 2 803درم جمالٌات التلقً 3

مشروع فً  4
 التخصص

 804درم
 

3 100 5 10 10 75  

(       4)لغة  وروبٌة  5
نصوص  )

مسرحٌة باللغة 
 (االوروبٌة

لغ 
 805 ور

 
 

2 100 5 10 10 75 
لغة  وربٌة 

لغ  (3)
 605 ور

       12 المجموع  

(:ػ(ٚختار انطانة يادتٍٛ فقط يٍ انًقزراخ انتانٛح  ))ػطػرراتػاختغارغظ
كود اسم المقرر م 

المقرر 

عدد 
الساعات 

الدرجة 
الكلٌة 

متطلب سابق توزٌع الدرجات 
الحضور 

والمشاركة 
تطبٌقات 

وتدرٌبات 
امتحان 

تحرٌرى 
األسبوع )

 (السابع

االمتحان 
النهائى 

 806درم السٌنما واألدب 1
 

تحلٌل الفٌلم  75 10 10 5 100 3

 807درم المسرح الشعري 2
 

3 100 5 10 10 75  

رؤٌة إخراجٌة  3
 وإعداد درامً

 808درم
 

3 100 5 10 10 75  

 809درم اإلنتاج المسرحً 4
 

3 100 5 10 10 75  

       6 المجموع  
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 توصٌفات البرامج:  ال ا
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 (1  ) 

  قسم المغة العربية وآدابيا
 

 

 

 

 
 



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

236 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

توصغفػطػرراتػ
 اضطدتوىػاألول

ػاضحادبػاآلضؼػ100حدبػ
دارتانػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغاػ

ػطحتوىػاضطػرر
 .اآللى بالحاسب الهتعمقة كالقكاعد الهبادئ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس

(ػ1)ظحوػوصرفػػ/ػ(101ػ)رربػ
 ثالثػدارات:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًاػ

:ػطحتوىػاضطػرر
 .الكبلـ كالكمـ كأقساـ الكمهة فى النحك العربى كعبلهات كؿ قسـ -
 ظاىر كهقدر كهكاضع ذلؾ: اإلعراب– اإلعراب كأنكاعو كالعبلهة األصمية لكؿ نكع  -
 .البناء كأقساهو كعبلهاتو األصمية -
 (إلخ...الهثنى – األسهاء الستة  )ها يعرب بالعبلهات الفرعية نيابة عف العبلهات األصمية  -
 .النكرة كالهعرفة كأقساـ الهعرفة -
 .الهيزاف الصرفى -
 .القمب الهكانى -

شضاغاػاألدبػاضجاعضؼػػ/ػ(102ػ)رربػػ
دارتانػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغا

:ػطحتوىػاضطػرر
 .لغة الشعر الجاىمى كركايتو -
 .هصادر الشعر الجاىمى كقضية تكثيؽ ىذا الشعر -
 .النشأة كالخصائص كالهقصكد بيا:الهعمقات -
 .الخصائص الفنية فى الشعر الجاىمى كأنهاط بناء القصيدة الجاىمية -
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 

 .هفيـك األغراض الشعرية -

ػاضضعظػرضمػإضؼػاضطدخل/ػ103ػررب

ػدارتان:ػأدبورغًاػاضططتطدةػاضداراتػردد

ػ:اضطػررػطحتوى

 .التعريؼ بعمـ المغة كهجاالتو الهختمفة -
 .األصكات المغكية ككيفية حدكثيا كخصائصيا كانقساهيا إلى صكاهت كصكائت -
 .طكؿ اإللؼ كأثره فى التطكر المغكل -
 (الهقصكدة كغير الهقصكدة )عكاهؿ تطكر داللة األلفاظ  -
 .نشأة المغة اإلنسانية كأقكاؿ العمهاء فييا -
 .(المغة، الكظائؼ، العقبات  )المغة العربية بيف الكاقع الهرصكد كاألهؿ الهنشكد  -

ػواضضعوغظػاألدبغظػاضطصادر(ػ104ػ)ررب

ػدارتان:ػادبورغًاػاضططتطدةػاضداراتػردد

ػ:اضضعوغظػاضطصادر

ػ:اآلتى الهقرر ىذا فى الطالب يدرسػ

 فكرة سريعة عف نشأة الهصادر المغكية -
 الهقتضب لمهبرد، أدب الكاتب البف قتيبة، – كتاب سيبكيو . أىـ الهصادر المغكية القديهة -
العيف لمخميؿ بف أحهد –  -

ػ:األدبغظػاضطصادر

: يدرس الطالب فى ىذا المقرر المفردات اآلتية
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 نشأة التدوين والدوافع التى شجعت عميو ورفدتو– عصر االحتجاج  -
 المختارات والدواوين والموسوعات الشعرية ومؤلفوىا -
أيام العرب – السيرة النبوية – األمثال  ) (أساس البالغة – المخصص  ) (عرائس المجالس – التيجان  ) -

طيقات فحول – الشعر والشعراء – المفضميات – األصمعيات – شعراء النصرانية  ) (فى الجاىمية واإلسالم 
– خزانة األدب )(البن المعتز- طبقات الشعراء – األغانى – جميرة أشعار العرب – الموشح – الشعراء 

كتب ( ) كتب التراجم ()حياة الحيوان– البيان والتبيين          ) (الحماسات– األمالى – العقد الفريد 
 (أسرار البالغة– العمدة – الصناعتين : ) الكتب النقدية والبالغية الكبرى (الموزانات 

 الهصدر كعصره كهككناتو كهنيجو كأىهيتو وفى كل مصدر يدرسو الطالب يتعرف عمى صاحب
 .كنهاذج هنو

ػوظصوصػػاضػرآنػرضومػإضؼػطدخل(ػ105ػ)ررب

.ػدارتان:ػأدبورغًاػاضططتطدةػاضداراتػردد

 :اضطػررػطحتوى

 .تعريؼ القرآف الكريـ، كأسهائو كأسهاء سكره -
 . خصائص النص القرآنى كأىدافو كهقاصده، كفمسفتو العاهة -
 .الفرؽ بيف القرآف كالكتب السهاكية السابقة -
 .هفيـك الكحى كطرقو، كأسباب النزكؿ -
 .نقض دعاكل الهستشرقيف حكؿ النص القرآنى -
 .خصائص الهكى كالهدنى -
 .الناسخ كالهنسكخ، كالهحكـ كالهتشابو، كالهجهؿ كالهبيف -
 .الهطمؽ كالهقيد، كالكجكه كالنظائر -
 .جهع القرآف كترتيبو ككثاقة النقؿ كاإلسناد -
 .فكاتح السكر، كخكاتهيا، كالتناسب بيف اآليات كالسكر -
 .فى آداب تبلكتو كتاليو، كأحكاهو الفقيية -
 .القراءات، كاألحرؼ السبعة كالتجكيد كالغريب -
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 .عمـ التفسير كأدكات الهفسر كها يحتاج إليو هف القكاعد كالعمـك كاآلداب -
 .خصائص المغة القرآنية -
 .الببلغة القرآنية، ككجكه اإلعجاز القرآنى -
 .فضائؿ القرآف كخكاصو -
 .أقساـ القرآف كأهثالو كجدلو -
 .رسـ الهصحؼ كضبطو كخصائصو المغكية كالببلغية -
 .حفظ بعض سكر القرآف الكريـ، كتطبيؽ العمـك القرآنية السالفة عمييا -

.ػاإلدالمػشبلػاضطربغظػاضثػاسظ(/ػ106ػ)ػررب

ػدارتان:ػأدبورغًاػاضططتطدةػاضداراتػردد

ػ:اضطػررػطحتوى

 :االجتماعية واالقتصادية والدينية والتاريخية واألدبية: مدخل لحياة العرب قبل اإلسالم -
 (الوقائع العسكرية والتحالفات  )عالقات العرب بسواىم من األمم  -
 .التجارة واألوضاع االقتصادية والطبقية -
 .البنية القبمية اجتماعيا وسياسيا -
 .الديانات السماوية والوثنية -
 أشير شعراء كل– وظيفة الشاعر، مجاالت الشعر وفنونو وأغراضو وموسيقاه : النشاط اإلبداعى -

والفن والدين واألخالق الجمال والخيال – سالسل الرواية – اإلبداع والشياطين  ) منطقة 
 .الطبع والصنعة– مصطمحات فنية كالفحولة  – 

داحس – حرب البسكس – القصص الشييرة – الرسائؿ – الخطابة – األهثاؿ  )النثر كفنكنو  -
– عدل أبف زيد العبادل – الهناذرة كالغساسنة – الصعاليؾ – عنترة – أهرؤ القيس – كالغبراء

 .(اليهف كالتبابعة 
 . االنتحاؿ- التشكيؾ فى هصداقية ىذا الشعر -
 .عمـك العرب كهعارفيـ العاهة -

(ػطتطضبػصضغظػ)(1)ضعظػأوروبغظػوترجطظػ/(ػ107ػ)ضغػأورػ
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دارتانػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
طحتوىػاضطػررػ

 :اضضعظػاإلظجضغزغظ
: يدرس الطالب فى ىذا الهقرر

 .القكاعد األساسية فى المغة اإلنجميزية -
 .التطبيؽ عمى نصكص هختارة تككف هكاضيعيا فى هجاؿ التخصص -
 :اضضعظػاضغرظدغظ ( أ)

: يدرس الطالب فى ىذا الهقرر

 .القكاعد األساسية فى المغة الفرنسية -
التطبيؽ عمى نصكص فرنسية هختارة تتصؿ باألدب الفرنسى أك األدب العربى، يدرب  -

الطالب عمى ترجهتيا، كيتعرؼ هف خبلليا عمى الجهمة الفرنسية بتراكيبيا كجهالياتيا بغية 
. نقميا إلى العربية

(ػأدبػػ)ػ(1)شراءةػسؼػصتابػشدغمػ/(ػ108ػ)رربػ
دارتانػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

:ػطحتوىػاضطػرر
يدرس الطالب فى ىذا الهقرر أحد الكتب التراثية األدبية، كييدىرَّب هف خبللو عمى قراءة  -

 .كفيـ النصكص األدبية فى إطار العصر الذل كتب فيو كأبرز القضايا الهطركحة
تطبغػاتػضعوغظػ/ػ(ػ109ػ)رربػ

دارتانػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
ػ:طحتوىػاضطػرر

 يدرس الطالب فى ىذا الهقرر نهاذج تطبيقية عمى الهكضكعات التى يدرسيا فى -
.  النحك كالصرؼ هف خبلؿ نصكص هختارة

ػ
 اضطدتوىػاضثاظؼ
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(ػطتطضبػاضجاططظػ)ػحػوقػاإلظدانػػ(200)حقػ
دارظػواحدةػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

ػ:طحتوىػاضطػرر
يقدم ىذا المقرر نظرة عامة لحقوق اإلنسان من منظور مبادئ القانون الدولى وحقوق اإلنسان، ثم مبادئ 
الشريعة اإلسالمية وحقوق اإلنسان، ومصادر حقوق اإلنسان وحرياتو العامة فى أوروبا وفى مصر، ونفاذ 

. االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان فى القانون الداخمى، والحق فى الحرية والكرامة اإلنسانية والسالمة الشخصية
كما أن . ىذا باإلضافة إلى دراسة حقوق اإلنسان فى إجراءات القبض والتحقيق، والمحاكمة الجنائية والسجن
. المقرر يقدم دراسة لمقواعد األساسية لمقانون الدولى اإلنسانى، وحماية ضحايا النزاعات المسمحة

[ػطتطضبػدابق/(1)ظحوػوصرف/101ررب](2)ظحوػوصرفػ(201)رربػ
ثالثػداراتػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

:ػطحتوىػاضطػرر
 :يدرس الطالب من المرفوعات المفردات اآلتية -
 .المبتدأ والخبر وأقساميا -
 الفاعل ونائبو -
 اسم كان وأخواتيا و المشبيات بميس -
 خبر أفعال المقاربة والرجاء والمشروع -
 خبر إنَّ وأخواتيا -
 خبر ال النافية لمجنس -

 .أبكاب الفعؿ الثبلثى هع هضارعو -
 .أقساـ الفعؿ الصحيح كالهعتدل -
ظظرغظػاألدبػ/ػ(202)رربػ

دارتانػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
:ػطحتوىػاضطػرر

: يدرس الطالب فى ىذا الهقرر

 .الهقصكد بنظرية األدب كأىـ هكضكعاتيا -
 الهسرحية كالقصة كالشعر كالنقد، كتتبع تطكر ىذا : التعريؼ بأجناس األدب الهختمفة -

التعريؼ فى الهذاىب األدبية الهختمفة بداية هف الكبلسيكية الحديثة هع دراسة تحميمية لنهاذج  
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 . هختارة هف ىذه األجناس
 أىم اتجاىات التحميل األدبى، ووسائل التحميل األدبى، والمقصود بالتحميل الكالسيكى،  -

 .وحدود الرومانسية واألدب
 .خصائص المذاىب المغوية وأثرىا فى تحميل األدب -
 أىم مدارس التمقِّى والقراءة، ومدارس ما بعد البنيوية وتحميل األدب، والنظرية -

.  السيميائية، وتحميل النصوص

طؼاراتػضعوغظػ/ػ(203ػ)رربػ
دارتانػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

:ػطحتوىػاضطػرر
ييتـ ىذا الهقرر بالهيارات المغكية األربع حيث يقدـ تدريبات هكسعة عمى هيارةالقراءة كالكتابة كالتحدث كاالستهاع،  -

كها يتناكؿ عبلهات الكقؼ، كيقدـ تدريبات عمى الكتابة فى هياديف هختمفة كالقصة كالهقاؿ كغيرىا، كها يقدـ تدريبات 
عادة صياغة هكضكع تراثى بمغة عصرية، كها يقدـ تدريبات عف الكتابة الكظيفية  .عمى كتابة التمخيص، كا 

ػ[طتطضبػدابق/طدخلػإضؼػرضمػاضضعظ/103ررب]طدخلػضضعوغاتػاضحدغثظ/ػ(204)رربػ
دارتانػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

:ػطحتوىػاضطػرر
 :يتناكؿ ىذا الهقرر الهراحؿ التى اجتازتيا المغكيات الحديثة -
كاىتهت بالكظيفة، ككصفت ىذه الكظيفة بأنيا كظيفة داخمية بهعنى أنيا : الهرحمة األكلى  -

هنبثقة هف المغة ذاتيا، كطيبِّقت عمى الهستكيات المغكية الهختمفة، فطبقت عمى األصكات فيها 
يعرؼ بالفكنيـ، كطبقت عمى هستكل البنية الصرفية فيها يعرؼ بالهكرفيـ، كطبقت عمى 

 .هستكل التراكيب فيها يعرؼ باسـ التجهيـ
كالكظيفة ىنا تتطمب . كىى الكظيفة التى التى ينظر إلييا بأنيا كظيفة خارجية: الهرحمة الثانية -

ىذه الكظيفة تتطمب تحديد الهستكل الثقافى لمهتخاطبيف . هتكمها كهستهعا كرسالة بينيها
كيساعد ىذا الهقاـ عمى تفسير الهعانى . كالزهاف كالهكاف، كىذا ها يعرؼ قديهان بالهقاـ

الضهنية كالتغيرات التى تطرأ عمى هعانى الجهؿ كانتقاؿ الجهمة هف هعنى الخبر إلى هعنى 
 .االستفياـ كالعكس صحيح
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كىى العناصر كالعبلقات التى تربط بيف ىذه العناصر، كىذا ها ييعرؼ بػ : أركاف الكظيفة -
ترتبط الكظيفة بالهستكل الثقافى لمهتخاطيبف، كىنا يشترط أف يككف العنصر . (تنظيـ البنية )

 .شائعا بيف الهتكمِّـ كالهخاطب ككذلؾ العبلقات الهختمفة
هدرسة براغ، كهدرسة ككبنياجف، كالهدرسة األهريكية، كهدرسة : الهدارس المغكية كالكظائؼ -

 لندف
البنائية األهريكية، شكهسكى كالنظرية التكليدية  )، كبمكرة الهدرسة األهريكية (فيرث ) 

فى  (ليككؼ  )، كفى أهريكا (فيرث، كىاليدال  )التحكيمية، بمكرة الهدرسة الكظيفية فى لندف 
. الهدرسة األهريكية

(ػاضبغانػواضبدغعػػ)ػ(1)بالزظػرربغظػ/ػ(ػ205ػ)رربػ
دارتانػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

:ػطحتوىػاضطػرر
 يدرس الطالب فى ىذا الهقرر تعريؼ البياف، كيتعرؼ عمى رحمة عمـ البياف، كالهقصكد -

 بالتشبيو كأقساهو كأغراضو، كحدكد االستعارة كأنكاعيا، كهفيـك الكناية كالتعريض، 
 . كالهجاز العقمى كالمغكل، كذلؾ يتعرؼ الطالب عمى الهقصكد بالبديع المفظى، كالبديع الهعنكل

ػ[طتطضبػدابق/شضاغاػاألدبػاضجاعضؼ/102ررب]ظصوصػاألدبػاضجاعضؼ/ػ(206)رربػ
ثالثػداراتػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

:ػطحتوىػاضطػرر
 .تراجـ لبعض شعراء الجاىمية الهشيكريف كغيرىـ -
 .تراجـ لبعض أصحاب الخطب كالهسجعات الكيانية -
قصائد هختارة هف الشعر الجاىمى ألصحاب الهعمقات كغيرىـ، كتقرأ عمى الطبلب،كيتـ شرحيا  -

 .كتحميميا تحميبل فنيا هف جهيع الجكانب
 .بعض النهاذج الخطب كالهسجعات الكيانية، كالتى يتـ شرحيا كتحميميا إلبراز خصائصيا الفنية -

ػ
.ػأدبغاتػاضغرقػواضطذاعبػاإلدالطغظػ(207)رربػ

دارتانػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
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:ػطحتوىػاضطػرر
 .أساس االختبلؼ الفكرل بيف البشر -
 .أسباب اختبلؼ الهسمهيف، كهكانة العقؿ كالنقؿ فى اإلسبلـ -
 الفرؽ كالهذاىب اإلسبلهية، كهنيا الفرؽ التالية -
كبقايا الخكارج . هنشؤىا، كعقائدىا، كفرقيا كهقكالتيا، كأدبيـ شعران كنثران، كخطابةن : الخكارج -1

 .كأثرىـ فى الفقو اإلسبلهى
الزيدية، كالكيسانية، السَّبئية، كالغرابية، : هنشؤىا، كعقائدىا، كأدبيا، كفرقيا: الشيعة -2

كنبذة عف ... كاإلهاهية، كاإلسهاعيمية، كالنصيرية، كالعمكية، كالدركز، كالقديانية كاألحهدية
 .الفقو الزيدل كالجعفرل

 .كعقائدىـ، كهكقفيـ هف قضية الجبر كاالختيار: الهرجئة  -3
نشأتيـ كأثرىا فى ازدىار عمـ الكبلـ، كعقائدىـ، كأصكليـ الخهسة، كفتنة خمؽ : الهعتزلة -4

 .القرآف، كهناظراتيـ، كفرقيـ، كأثرىـ فى األدب العربى كتطكر الببلغة العربية
. تعريفيـ، كرأييـ فى عمـ الكبلـ، هكقفيـ هف خمؽ القرآف، كأعبلـ أئهتيـ: أىؿ الحديث -5

 .كهكقفيـ هف صفات اهلل عز كجؿ
نشأتيـ، كتكسطيـ بيف أىؿ الحديث كأىؿ االعتزاؿ، كهعالـ العقيدة اإلسبلهية : األشاعرة -6

كأثر العقيدة األشعرية . كها صكرىا أبك الحسف األشعرل، كأعبلـ الهذىب األشعرل هف بعده
 فى المغة كاألدب كالببلغة

 . نشأتيـ، كطرقيـ، كهكاجدىـ، كأعبلهيـ، كنتاجيـ األدبى: الصكفية -7
الكىابية، كالتبميغ كالدعكة، كالعمهانية، التكفير كاليجرة، :  الفرؽ اإلسبلهية فى العصر الحديث -8

 ...كجهاعة الجياد، كاإلخكاف الهسمهكف

شراءةػسؼػصتابػ/108ررب(]بالزظػػ)(2)شراءةػسؼػصتابػشدغمػ/ػ(208)رربػ
ػ[طتطضبػدابق/شدغم

دارتانػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
:ػطحتوىػاضطػرر
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يدرس الطالب فى ىذا الهقرر أحد الكتب التراثية فى هجاؿ الببلغة، كييدىرٌب الطالب عمى  -
قراءة كفيـ النصكص الببلغية فى إطار العصر الذل كتب فيو كأبرز القضايا الهطركح 

 اضطدتوىػاضثاضث
[ػطتطضبػدابق/(2)ظحوػوصرف/201ررب](3)ظحوػوصرف/ػ(301)رربػ

ثالثػداراتػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
:ػطحتوىػاضطػرر

 :يدرس الطالب فى ىذا المقرر اآلتى -
 تعدى الفعل ولزومو -
 المفعول بو -
 .ما ينصب مفعولين اصميما المبتدأ والخبر َظنَّ وأخواتيا، وما ليس كذلك -
 المنادى -
 المنصوب عمى اإلعراب والتحذير واالختصاص -
 المفعول المطمق -
 الظرف -

 الهفعكؿ بو -
 .تثنية االسـ الهقصكر كالهنقكص كالههدكد كجهعيها -

/ػشضاغاػاألدبػاضجاعضؼ/102ررب]شضاغاػاألدبػاإلدالطؼػواألطوى/ػ(302)رربػ
ػ[طتطضبػدابق

دارتانػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
:ػطحتوىػاضطػرر

 اإلسالم والشعر الفصل بين الجميل والجميل -
 وكعب بن زىير (حسان بن ثابت وعبد اهلل رواحة  )شعر صدر اإلسالم والدعوة اإلسالمية  -
 .فنون الشعر فى صدر اإلسالم  -
 الشعر األموى بين التقميد والتجديد -
 اتجاىات الشعر فى العصر األموى -

 (االمويون – الزبيريون – الشيعة – الخوارج  )الشعر السياسى والعصبية القبمية  - أ
 (شعر النقائض – الرسمى والشعبى  )شعر اليجاء  - ة
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 (والبدوى المنسحب – الحضرى المغامر  )شعر الغزل - ج

شعر الطبيعة - د

 شعر الرجز -
المصاحبة لموقائع الحربية عمى بن أبى  )النثر األموى وخصائصو الفنية والموضوعية من مثل الخطب  -

اج لوالتو خارجيا– الرسول عمر ألبى موسى األشعرى : الرسائل – طالب    (الحجَّ

[ػطتطضبػدابق/(1)بالزظػرربغظ/205ررب(]اضططاظؼػػ)ػ(2)بالزظػرربغظػ/(ػ303ػ)رربػ
دارتانػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

:ػطحتوىػاضطػرر
يتعرؼ الطالب فى ىذا الهقرر عمى فف الببلغة كعمـ الهعانى، كالهقصكد بالخبر كاإلنشاء  -

كفنكف التقديـ كالتأخير كالتعريؼ كالتنكير، كالذكر كالحذؼ، كالفصؿ كالكصؿ، كاإليجاز 
كاإلطناب كالهساكاة، ككذلؾ يتعرؼ عمى الهقصكد باإلسناد الببلغى، كأىـ جيكد اإلهاـ عبد 

 .القاىر فى عمـ الهعانى

طودغػؼػاضذطرػاضػدغمػ/(ػ304ػ)ررب
 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

 :طحتوىػاضطػرر
 الزحافات كالعمؿ الشعرية، كالهصطمحات الخاصة بعمـ العركض، كألقاب األبيات كأجزاءىا، 

كها يدرس عمـ القافية، حركؼ القافية، ها يصمح ألف يككف ركيان كها ال يصمح، أنكاع القافية،  
 .عيكب القافية

اضثػاسظػػ/106ررب]اضثػاسظػاضطربغظػسؼػصدرػاإلدالمػواضطصرػاألطوىػ(305)رربػ
ػ[طتطضبػدابق/اضطربغظػشبلػاإلدالم

 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
:ػطحتوىػاضطػرر

 :يدرس الطالب فى ىذا الهقرر الهكضكعات اآلتية -
 الثقافة العربية فى العصر اإلسبلهى كاألهكل -
 جهع القرآف – كالخمفاء الراشديف – الحياة العقمية فى عيد الرسكؿ  )الشعر كالديف -
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 (إلخ..عمـك الديف  – 
 خبلفة أبى بكر كحركب الردة -
 خبلفة عهر كحركة الفتكح اإلسبلهية -
 خبلفة عثهاف كاهتداد الفتكح -
 (أحداث الفتنة الكبرل  )هقتؿ عثهاف كالصراع بيف عمى كهعاكية  -
 الخكارج كأدبيـ -
 الشيعة كأدبيـ -
 الزبيريكف كأدبيـ -
 العصر األهكل -
 الركاية كالتدكيف– الهدارس النحكية – األسكاؽ األدبية : النشاط الثقافى -
 األهكيكف كالعصبية العربية -
النزاع – فتح شهاؿ إفريقيا – تكريث الخبلفة – حصار القسطنطينية – السياسة الخارجية  -

فتح – فتح الهغرب – الحرب هع الرـك – الشعكبية  (هرج راىط  )بيف اليهنية كالقيسية
– الخطر التركى – ثكرة الكاليات – الفتف  )– سقكط بنى أهية – األندلس كها كراء النير 

 .(صراع بنى أهية 
تأثير ىذه األحداث عمى فنكف الشعر ال سيها الهديح كالفخر كاليجاء كالتعصب لمعنصر  -

 .العربى ضد الهكالى
 .بدء حركة الشعكبية -
ػ[طتطضبػدابق/طدخلػإضؼػرضومػاضػرآن/105ررب]طدخلػإضؼػرضومػاضحدغثػوظصوصػ/ػ(306)رربػ

 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
:ػطحتوىػاضطػرر

 .تعريؼ الحديث النبكل كالحديث القدسى كالفرؽ بينيها -
 هكانة السنة فى اإلسبلـ كهنزلتيا هف القرآف -
 .جيكد الهحدثيف فى تدكيف السنة كتكثيقيا -
 .حجية السنة، كنقض شبيات هنكرل السنة كالهستشرقيف -
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كالصحيح، كالحسف، .الهتكاتر، كالهشيكر، كالعزيز، كاآلحاد: عمـ الهصطمح الحديث -
 .كالضعيؼ كأنكاعو، كالهكضكع كأسباب الكضع

 .شركط الراكل، كهراتب الجرح كالتعديؿ ككتبو: عمـ الجرح كالتعديؿ -
 .الركاية كآدابيا، كطرؽ التحهؿ كصيغ األداء كها يتعمؽ باإلسناد كالركاة -
 .عمـ أصكؿ التخريج كدراسة األسانيد، كنبذة عف أىـ كتب التخريج -
 .طرؽ دفع التعارض الظاىرل بيف األحاديث -
 .السنة بيف أىؿ الفقو كأىؿ الحديث -
 .هعالـ كضكابط لفيـ السنة -
 .ىؿ يصمح االستشياد بالسنة فى التقعيد لمغة -
سنف -سنف النسائى-سنف أبى داكد-صحيح هسمـ: التعريؼ بأىـ كتب السنة كبأصحابيا -

-سنف البييقى- هعاجـ الطبرانى- هكطأ هالؾ- هسند أحهد-سنف ابف هاجة-الترهذل
زَّاؽ-هصنؼ بف أبى شيبو  ...هصنؼ عبد الرَّ

 .هكانة األئهة األربعة فى عمـ الحديث -
 ...سندان كهتنان كببلغة: دراسة بعض نصكص السنة النبكية دراسة -
. (فقو الحديث  )دراسة نهاذج هف األحاديث هكزعة عمى أبكاب الفقو  -
[ػطتطضبػدابق/(1)ضعظػأوربغظػوترجطظ/107ررب](2)ضعظػأوروبغظػوترجطظ/(307)رربػ

 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
:ػطحتوىػاضطػرر

 :يدرس الطالب فى ىذا الهقرر الهفردات اآلتية -
 اضضعظػاإلظجضغزغظػ(أ)

 .بقية قكاعد المغة اإلنجميزية التى بدأ دراستيا فى الفرقة األكلى -
نهاذج هختارة هف كتابات الباحثيف الغربييف فى األدب العربى لترجهتيا هع التركيز عمى  -

 .الهصطمحات التى تيـ دارسى األدب العربى

 :اضغرظدغظػاضضعظ(ػب)
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 .بقية قكاعد المغة الفرنسية التى بدأ فى دراستيا فى الهستكل األكؿ -
ترجهة نصكص هختارة هف كتابات الباحثيف الغربييف فى األدب العربى هع التركيز عمى  -

 .الهصطمحات التى تيـ دارسى األدب العربى
(ػ1)تطبغػاتػرروضغظ/ػ(ػ308ػ)رربػ

 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
:ػطحتوىػاضطػرر

يدرس الطالب فى ىذا الهقرر نهاذج تطبيقية هف خبلؿ نصكص شعرية هختارة تطبيقان عمى  -
 .ها يدرسو فى عمـ العركض كالقافية

شراءةػسؼػصتابػ/208ررب(]ضعظػ)ػ(3)شراءةسؼػصتابػشدغم/ػ(309)رربػ
[ػطتطضبػدابق/(2)شدغم

 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
ػ:طحتوىػاضطػرر

يدرس الطالب فى ىذا الهقرر أحد الكتب التراثية المغكية، كييدىرَّب الطالب عمى قراءة كفيـ  -
. النصكص المغكية فى إطار العصر الذل كتب فيو كأبرز القضايا الهطركحة

 اضطدتوىػاضرابع
[ػطتطضبػدابق/(3)ظحوػوصرف/301ررب](4)ظحوػوصرف/ػ(401)ررب

 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
 :اضطػررػطحتوى

 :يدرس الطالب فى ىذا الهقرر الهفردات اآلتية -
 الهفعكؿ ألجمو -
 الحاؿ -
 التهييز -
 االستثناء كأحكاـ الهستثنى باألدكات الهختمفة -
 إلخ...العدد تهييزه كتأنيثو كتذكيره -
 .خبر كاف كأخكاتيا -
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 .خبر الحركؼ النافية -
 .اسـ إٌف كأخكاتيا -
 .إسناد األفعاؿ إلى الضهائر -
 تككيد الفعؿ بالنكف -
ػ[طتطضبػدابق/طودغػؼػاضذطرػاضػدغم/304ررب]طودغػؼػاضذطرػاضجدغد/ػ(ػ402ػ)رربػ

 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
ػ:طحتوىػاضطػرر

يدرس الطالب فى ىذا الهقرر حركات التجديد فى الشعر العربى، كيتعرؼ عمى فنكف الشعر  -
العاهى، كالشعر الحر، كالهقصكد بقصيدة النثر، كشعرية النص، كالهكشح كالدكبيت، كحركات 

التجديد الشعرل 
(ػ1)سػػػاضضعظػ/ػ(403)رربػ

 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
ػ:طحتوىػاضطػرر

 :يدرس الطالب فى ىذه الهقرر الهفردات اآلتية -
 .هفيكـ فقو المغة -
 المغة العربية كالمغات الساهية -
 العربية الفصحى نشأتيا كهصادر االحتجاج -
 االشتقاؽ كالتعريب كالنحت كالترادؼ كالتضاد كالهشترؾ المفظى -
لزـك بعض -كاألصؿ فى اإلعراب: تفسير بعض ظكاىر العربية فى ضكء الركاـ المغكل -

 .همحقات الهذكر السالـ-كسر حرؼ الهضارعة-األفعاؿ صيغة البناء لمهجيكؿ
باإلضافة إلى نص تراثى يدرسو الطالب كيقدـ فيو كرقة بحثية هثؿ باب شجاعة العربية هف  -

 .كتاب الخصائص البف جنى أك غيره هها يختاره أستاذ الهقرر
 .أثر البديع فى بنية النثر العربى -
. االستعهاالت المغكية لحافظ إبراىيـ -
األدبػاضصوسؼػ/(ػ404ػ)ررب

 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
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ػ:طحتوىػاضطػرر
 :يدرس الطالب فى ىذا الهقرر الهفردات اآلتية -
 .تاريخو كتطكره كهصادره-التصكؼ اإلسبلهى -
 .الهصدر اإلسبلهى لمتصكؼ، كاتجاىات التصكؼ اإلسبلهى الخالص -
، كهرحمة  - هراحؿ االنتقاؿ هف التصكؼ الخالص إلى التصكؼ الفمسفى، كهرحمة التصكؼ السُّنىِّ

لقاء الضكء عمى الطرؽ الصكفية  .التصكؼ الفمسفى، كا 
 .العبلقة بيف التجربة الصكفية كالتعبير األدبى -
 .خاصية البناء الرهزل فى األدب الصكفى -
دراسة فنية تطبيقية لرهكز األدب الصكفى هف خبلؿ شعر عهر بف الفارض كهحيى الديف بف  -

 .عربى
 .رهز الطبيعة فى األدب الصكفى– رهز الخهر – رهز الهرأة  -
 .التعرؼ عمى خصائص التعبير الرهزل فى سياؽ الدالالت المغكية كالصكر -
 .الرؤية التأكيمية لمشعر الصكفى عند الشُّرَّاح القدهاء، كعند الدارسييف الهعاصريف -
ػ[طتطضبػدابق/ظصوصػاألدبػاضجاعضؼ/206ررب]ظصوصػاألدبػاإلدالطؼػواألطوى/(405)رربػ

 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
:ػطحتوىػاضطػرر

: يدرس الطالب فى ىذا المقرر المفردات اآلتية -
 .كعب بن زىير– الحطيئة – عبد اهلل بن رواحة – نماذج من أشعار حسان  -
– أيمن الخرمى – قطرى بن الفجاءة – الطرماح – الكميت  )نماذج من شعر الشيعة والخوارج والزبيريين  -

 (إلخ...ابن قيس الرقيات– السيد الحميرى – ُكثَيِّر 
رؤبة والعجاج وذو – نماذج من شعر الرجز – نماذج من شعر جرير واألخطل والفرزدق وذى الرمة  -

 .(الرمة
 ..نماذج من النقائض -
شعر الحضر – أبو صخر اليذلى – جميل – كثير – المدرسة العذرية قيس  )نماذج من شعر الغزل  -

 (وشعر عمر بن أبى ربيعة واألحوص والعرجى - المغامر
 .نماذج من شعر الطبيعة -
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اج – خطب عمى – رسائل الرسول  )نماذج من الخطب والمكاتبات اإلسالمية واألموية  - مكاتبات عمر والَحجَّ
. (لعماليم عمى األمصار 

ػ[طتطضبػدابق/طدخلػإضؼػرضمػاضحدغث/306رربػ]طدخلػإضؼػاضتذرغعػاإلدالطؼ/ػ(406)رربػ
 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

ػ:طحتوىػاضطػرر
: يدرس الطالب فى ىذا الهقرر الهفردات اآلتية -
 .تعريؼ أصكؿ الفقو اإلسبلهى كهكضكعو، كغاياتو -
 .تعريؼ الفقو اإلسبلهى، كأىـ هدارسو، كأطكاره الهختمفة -
 .أسباب نشأة الهذاىب الفقيية الهختمفة -
 .خصائص الشريعة اإلسبلهية، كعبلقتيا بالشرائع السابقة كبالقانكف -
 .الهقاصد العاهة لمشريعة اإلسبلهية -
 .عكاهؿ السعة كالهركنة فى الشريعة اإلسبلهية، كصبلحيتيا لمتطبيؽ فى كؿ زهاف كهكاف -
الكاجب كالهندكب : األحكاـ الشرعية: التعرؼ عمى األبكاب األساسية فى أصكؿ الفقو هثؿ -

الحقيقة كالهجاز، كاألهر كالنيى، كالعهـك كالخصكص، كالهطمؽ : كالهباح كالهكركه كالحراـ، ثـ 
كالهقيد، كهفيكـ الخطاب كفحكل الخطاب، كالناسخ كالهنسكخ، كحركؼ الهعانى، كأفعاؿ الرسكؿ 

القرآف كالسنة، كاإلجهاع كالقياس، كالهصالح الهرسمة، : كأقكالو، كهصادر األحكاـ الشرعية هثؿ
 ...كقكؿ الصحابى، كاالستحساف كالعرؼ كسد الذرائع

 .التعرؼ عمى أثر أصكؿ الفقة فى حؿ قضايا العصر -
 .خصائص الفقو اإلسبلهى فى هعالجة الهشكبلت الحياتية -
 .االجتياد كضكابطو، كهف يتصدل لو -
باب العبادات كها يتعمؽ بيا، كالصبلة كهقتضياتيا، : يدرس الطالب أبكاب الفقو اإلسبلهى هثؿ -

كالزكاة كأنكاعيا، كالصـك كالحج، كالهعاهبلت الهالية كها يتعمؽ بيا فى ضكء الهذاىب 
... الهختمفة، كالهكاريث، كفقو األسرة الهسمهة

(ػربرىػ/ػترصؼػ/ػساردؼػػ)ػ(1)ضعظػذرشغظػ/ػ(407)ضغػذرػ
 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
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:ػطحتوىػاضطػرر
 (ساردؼ)اضضعظػاضذرشغظ

 :يدرس الطالب فى ىذا الهقرر الهفردات اآلتية -
 .القكاعد األساسية فى المغة الفارسية -
 ترجهة نصكص فارسية لمتطبيؽ عمى القكاعد -
 :(ترصؼ)اضضعظػاضذرشغظ ( أ)
 :يدرس الطالب فى ىذا الهقرر -
 .قكاعد المغة التركية -
 .التطبيؽ عمى نصكص أدبية هختارة -

 ػ(اضطبرغظػ)اضداطغظػاضضعظ (ج)

: يدرس الطالب فى ىذا الهقرر- 

حركؼ النسب –  ىا ، التعريؼ – السككف – الفتحة الهسركقة – الحركات – األبجدية العبرية -
. جهؿ لمقراءة كالترجهة– تدريبات نحكية – النبر – الهقاطع – الشدة - كاك العطؼ – 

تطبغػاتػ/307ررب(]ذطرػاضتغطغضظػ)ػ(2)تطبغػاتػرروضغظػ/(ػ408ػ)ررب
[ػطتطضبػدابق/(1)رروضغظ

 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
:ػطحتوىػاضطػرر

يدرس الطالب فى ىذا الهقرر نهاذج تطبيقية عمى ها درسو فى هكسيقى الشعر الجديد كذلؾ  -
هف خبلؿ نصكص شعرية هختارة لنازؾ الهبلئكة كبدر شاكر السَّيَّاب كصبلح عبد الصبكر 

 .كأحهد عبد الهعطى حجازل كأهؿ دنقؿ كغيرىـ

شراءةسؼػصتابػ/308ررب(]ظػدػ)(4)شراءةػسؼػصتابػشدغم/(ػ409ػ)ررب
[ػطتطضبػدابق/(3)شدغم

 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
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ػ:اضطػررػطحتوى

يدرس الطالب فى ىذا الهقرر أحد الكتب التراثية فى هجاؿ النقد األدبى، كييدىرَّب الطالب عمى  -
. قراءة كفيـ النصكص النقدية فى إطار العصر الذل كتب فيو، كأبرز القضايا الهطركحة

اضطدتوىػاضخاطسػ
[ػطتطضبػدابق/(4)ظحوػوصرف/401ررب](5)ظحوػوصرفػ/(501)رربػ

 ثالثػدارات:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
:ػطحتوىػاضطػرر

: يدرس الطالب فى ىذا المقرر المفردات اآلتية
 إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما وعوامل ذلك -
 .اسم التفضيل– اسم المصدر – اسم الفعل – اسم المفعول – اسم الفاعل – المصدر : ما يعمل عمل الفعل -
 .االشتعال والتنازع -
 .التصغير -
. النسب -

ػ[طتطضبػدابق/شضاغاػاألدبػاإلدالطؼػواألطوى/302ررب]شضاغاػاضذطرػاضطبادؼ/ػ(502)رربػ
 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

:ػطحتوىػاضطػرر
: يدرس الطالب فى ىذا المقرر المفردات اآلتية

 .الشعر ومتغيرات العصر -
 .أثر الحضارة العباسية فى الحياة االجتماعية والثقافية -
 .بين القديم والجديد– الشعر العباسى عرض وتحميل  -
 .(أبو العتاىية – أبو نواس -  بشار  ):  مدرسة التجديد ومرحمة البدايات -

 .(الهتنبى – أبك تهاـ . هسمـ بف الكليد )هدرسة البديع كهراحؿ التعقيد كىى -
شرح كتحميؿ نهاذج شعرية ألكبر شعراء ىذا العصر هع تكضيح أىـ األغراض الشعرية  -

 .السائدة فى ىذا العصر
اضظػدػاألدبؼػاضػدغمػ/(503ػ)ررب

 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
:ػطحتوىػاضطػرر
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يدرس الطالب فى ىذا الهقرر أىـ هداخؿ النقد األدبى القديـ، كأىـ قضايا النقد األدبى،  -
كالهقصكد بالذاتية كالهكضكعية، كقضية المفظ كالهعنى، كقضية السرقات، كجيكد اإلهاـ عبد 
القاىر الجرجانى كنظرية النظـ، كبياف جيكد ابف سناف فى هجاؿ الفصاحة، كها لمحاتهى هف 

 .آثار فى النقد، كيتعرؼ عمى حاـز القرطاجنى كنظرية النص عنده
[ػطتطضبػدابق/(1)سػػػاضضعظ/403ررب](2)سػػػاضضعظػ/(504)رربػ

 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
:ػطحتوىػاضطػرر

: يدرس الطالب فى ىذا المقرر المفردات اآلتية -
 .نشأتيا ومدارسيا، بعض عيوبيا: المعاجم المغوية فى العربية -
 .مجاالت الفرق بالحركة بين المعانى المختمفة فى المغة العربية وأنواع الحركات فييا، والمقاطع الصوتية -
 .المثمثات المغوية بوصفيا نشاطا لغويا بارزًا فى تراث العربية -
 .المغة والميجة وألقاب الميجات العربية القديمة -
 .العربية بين الجمود والتطور وأثر استقرار انظمتيا المغوية فى تمبية مستحدثات العصر -

األدبػاألظدضدؼػ/(ػ505ػ)رربػ
 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

ػ:طحتوىػاضطػرر
يدرس الطالب فى ىذا الهقرر أثر البيئة األندلسية فى لغة اإلبداع، كأثر األدب األندلسى فى  -

 اآلداب األكركبية، كتأثر األدب األندلسى بالفكر اليكنانى، كالهقصكد بالهكشحات كاألزجاؿ 
 (نفح الطيب  )األندلسية، كها يتعرؼ كذلؾ عمى أىـ الهكسكعات األدبية األندلسية هثؿ 

لمهقرل، كيدرس بعض فنكف الشعر األندلسى هف خبلؿ نصكص هختارة، فضبلن عمى أف 
يتعرؼ عمى تراجـ ألىـ أعبلـ األندلس كابف زيدكف كابف قزهاف، إلى جانب دراسة بعض فنكف 

 .النثر األندلسى هف خبلؿ نصكص هختارة كنهاذج

اضثػاسظػاضطربغظػسؼػ/305ررب]اضثػاسظػاضطربغظػسؼػاضطصرػاضطبادؼ/ػ(506)رربػ
ػ[طتطضبػدابق/صدرػاإلدالمػواضطصرػاألطوى

 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
:ػطحتوىػاضطػرر
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: يدرس الطالب فى ىذا الهقرر الهفردات اآلتية -
هحنة خمؽ – االعتزاؿ  (اهتزاجيا  )الثقافات فى العصر العباسى  كالثقافة العربية تأثيرىا كتأثرىا  -

 .الهؤلفات كنشاط الترجهة– الهكتبات – هكانة األدباء – القرآف 
 .الصراع بيف العرب كالهكالى -
 .الشعكبية بيف الزىد كحياة الترؼ -
 .الثقافة الفارسية كتأثيرىا عمى الثقافة العربية -
 .الثقافة اليندية -
 .الثقافة اليكنانية -
 .األتراؾ -
نجازاتيـ  -  .عصر الدكيبلت– عصر الخمفاء األقكياء كا 
دخاؿ فنكف جديدة عمى هستكل الشكؿ كالهضهكف  - تأثير ذلؾ عمى تطكير فنكف الشعر القديهة كا 

. كالنحك كالببلغة– كالحركة النقدية – 
ػ

[ػطتطضبػدابق/(1)ضعظذرشغظ/407ررب](2)ضعظػذرشغظ/ػ(ػ507ػ)ػ ررب
 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

:ػطحتوىػاضطػرر
 :يدرس الطالب فى ىذا الهقرر الهفردات اآلتية -

 اضضعظػاضغاردغظ ( أ)
 .بقية قكاعد المغة الفارسية -
ترجهة نصكص فارسية هتعمقة بالعبلقات العربية الفارسية هنذ العصر العباسى كحتى العصر  -

 .الحديث
 :(ترصؼػ)اضضعظػاضذرشغظػ ( ب)
 بقية قكاعد المغة التركية -
 .ترجهة عدد هف النصكص األدبية التركية -
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ػ:(ربرى)اضضعظػاضداطغظػػ(ج)
أدكات االستفياـ - 

. أسهاء اإلشارة- 

 (الهثنى كالجهع – الهفرد – التأنيث - التذكير )االسـ - 

. اتصاؿ الضهائر باألسهاء- 

. دراسات هقارنة بيف العربية كالعبرية- 

. جهؿ لمقراءة كالتدريب- 

 (أكزاف الفعؿ – صيغ الفعؿ  )الفعؿ - 

– الهصدر – اسـ الهفعكؿ – اسـ الفاعؿ – األهر – الهستقبؿ – الهاضى : تصريؼ الفعؿ الثبلثى الهجرد فى - 
. االسـ الهنشؽ

ػ
[ػطتطضبػدابق/(1)تطبغػاتػضعوغظ/109ررب](2)تطبغػاتػضعوغظػ/ػ(508)رربػ

 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
:ػطحتوىػاضطػرر

يدرس الطالب فى ىذا الهقرر تطبيقات نحكية كصرفية عمى ها سبؽ دراستو فى النحك كالصرؼ  -
. كالمغة، هف خبلؿ نصكص لغكية هختارة بعناية

شراءةػسؼػصتابػ/409رربػ(]أدبػ)(5)شراءةػسؼػصتابػشدغم/(509)رربػ
[ػطتطضبػدابق/(4)شدغم

 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
:ػطحتوىػاضطػرر

يدرس الطالب فى ىذا الهقرر أحد الكتب األدبية التراثية الهتأخرة، كيهدىرَّب الطالب عمى قراءة كفيـ  -
. النصكص األدبية فى إطار العصر الذل كتب فيو كأبرز القضايا الهطركحة

اضطدتوىػاضدادسػ
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[ػطتطضبػدابق/(5)ظحوػوصرف/501ررب](6)ظحوػوصرف/ػ(601)رربػ
 ثالثػدارات:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

:ػطحتوىػاضطػرر
 :يدرس الطالب فى ىذا الهقرر الهفردات اآلتية -
 أسمكب القسـ -
 جهع التكسير لمقمة -
 جهع التكسير لمكثرة كهناقشة قضية داللتيها عمى ذلؾ -
 اسـ الهرة -
 اسـ الييئة -
 صياغة اسـ الفاعؿ -
 صيغ الهبالغة -
 الصفة الهشبية -
 أفعؿ التفضيؿ -
 فعبل التعجب -
أبنية الهصادر  -

اضحضارةػاإلدالطغظػ/ػ(602)رربػ
 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

:ػطحتوىػاضطػرر
 :يدرس الطالب فى ىذا الهقرر الهفردات اآلتية -
 تعريؼ الحضارة، كنبذة عف حضارات ها قبؿ اإلسبلـ -
 حكؿ هصطمح الحضارة اإلسبلهية -
 أسس الحضارة فى القرآف كالسنة -
 األصكؿ كالهؤثرات العاهة فى نشأة الحضارة اإلسبلهية -
هكقؼ الحضارة اإلسبلهية  هف التفكير العمهى، كتكظيؼ العقؿ، كدكر الديف فى الحياة، كالهكقؼ  -

 هف اإلنساف بعاهة كالهرأة بخاصة، كذكل االحتياجات الخاصة
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: فى الدراسات اإلسبلهية، كاألدب، كالمغة، كالعمـك التطبيقية النتاج العمهى لمحضارة اإلسبلهية -
الرياضيات كالفيزياء كالكيهياء، كالفمؾ كالجغرافيا كالطب الصيدلة، كالعمـك اإلنسانية هثؿ عمـ النفس 

 ...كاالجتهاع كالهكسيقى كالترفيو كالحيؿ
 .تفسير التاريخ فى الحضارات الهختمفة كالحضارة اإلسبلهية -
الجاهعات كالهكتبات، كفنكف العهارة، : هعالـ الحضارة اإلسبلهية فى الهجاالت الهختمفة هثؿ -

 .كالهكسكعات العمهية، كالرقى الفكرل كالحياتى كالفنى

ػ[طتطضبػدابق/شضاغاػاضذطرػاضطبادؼ/502ررب]اضظثرػاضطبادؼ/ػ(ػ603ػ)رربػ
 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

:ػطحتوىػاضطػرر
يدرس الطالب فى ىذا الهقرر الحضارة العباسية هف حيث النشأة كالتاريخ، كأثر البناء االجتهاعى  -

فى العصر العباسى، كأىـ كسائؿ االحتفاؿ الثقافى، كيدرس النثر العباسى   
، كأىـ خصائص النثر السياسى، كالنثر الكصفى، كنثر الرثاء فى النثر العباسى، (عرض كتحميؿ  )

 .ثـ يتعرؼ عمى أعبلـ النثر فى ذلؾ العصر
ػ[طتطضبػدابق/األدبػاألظدضدؼ/505ررب]أدبػطصرػاإلدالطغظ/(ػ604ػ)رربػ

 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
ػ:طحتوىػاضطػرر

يدرس الطالب فى ىذا الهقرر خصائص الدكلة الهصرية فى تمؾ الفترة، كالعبلقة الهتبادلة بيف البيئة  -
كاإلبداع،كهصادر الشعر فى تمؾ الفترة، كخصائصو الفنية، ثـ يتعرؼ عمى تراجـ بعض شعرائيا 

. كابف سناء الهمؾ، كتهيـ بف الهعز، كابف عبد كاف الهصرل كغيرىـ
طتطضبػ/ظصوصػاألدبػاإلدالطؼػواألطوى/405ررب]ظصوصػاألدبػاضطبادؼػواألظدضدؼ/ػ(605)رربػ
ػ[دابق

 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
:ػطحتوىػاضطػرر

 يدرس الطالب فى ىذا الهقرر الهفردات اآلتية  -
 .تراجـ لبعض شعراء العصر العباسى الهشيكريف كغيرىـ -
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تقرأ عمى الطبلب، . قصائد هختارة هف الشعر العباسى تهثؿ هعظـ األغراض الشعرية فى ذلؾ الكقت -
 .كيتـ ترجهتيا كتحميميا تحميبل فنيا هف جهيع الجكانب

 .نهاذج لبعض ألكاف النثر كالتى يتـ شرحيا كتحميميا هف جهيع الجكانب الفنية -
ػ[طتطضبػدابق/طدخلػإضؼػاضتذرغعػاإلدالطؼ/406ررب]طظاعجػاضتغدغرػاضػرآظؼ/ػ(ػ606ػ)رربػ

 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
:ػطحتوىػاضطػرر

 :يدرس الطالب فى ىذا الهقرر الهفردات اآلتية -
 .الفرؽ بيف التفسير كالتأكيؿ -
 .التفسير النبكل كنشأة عمـ التفسير -
 .أعبلـ الهفسريف هف الصحابة كهناىجيـ فى التفسير -
 .شركط الهفسر، كأخطاء التفسير كتهحيص الركايات -
 .أسباب اختبلؼ الهفسريف، كقكاعدىـ فى الترجيح كالجهع بيف اآلراء -
عجاز القرآف -  .المغة القرآنية كا 
 :هناىج التفسير كهدارسو كأساليبو، كهنيا ها يمى -
 .التفسير بالهأثكر -

 .التفسير بالرأل الهحهكد -
 .الشيعى، كالخارجى، الهعتزلى: التفسير الهذىبى  -
 .التفسير الصكفى -
 .التفسير الفقيى -
 .التفسير المغكل كالببلغى كالبيانى، كالقراءة النصية لمقرآف الكريـ -
 .التفسير العمهى -
 .التفسير الهكضكعى -
 ...االجتهاعى، كاليدائى كاألدبى،: االتجاىات الحديثة فى التفسير -
 .هدرسة الهنار كأثرىا فى اتجاىات التفسير فى العصر العصر الحديث -

[ػطتطضبػدابق/(2)ضعظػأوربغظػوترجطظ/307ررب]اضترجطظػطنػاألوروبغظ/(607ػ)رربػ
 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
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:ػطحتوىػاضطػرر
ػ

 :يدرس الطالب فى ىذا المقرر المفردات اآلتية -
 .أىمية الترجمة وأنواعيا -

تكوين -تحديد أركان الجممة-فى مساقة التخصصى: فيم المعنى )الخطوات اإلجرائية لمترجمة وأىمية كل خطوة  -
مراعاة ثقافة -لغة أىل الحرفة-نمط بناء الجممة العربية السميمة-(إلخ-..الصمة-الوصف-اإلضافة )وحدات التراكيب 

- تدخل ثقافة المترجم–النص 
حدود تصرف المترجم -الظالل الثقافية والمحمية-األمثال والتعبيرات الجاىزة-اختالفات لغوية بين العربية واإلنجميزية

 .(إلخ ...
 .نصوص متخصصة لمتدرب عمى الخطوات اإلجرائية ومواجية المصاعب ومعالجتيا -
 .نظرية الترجمة واتجاىاتيا -

االدتذراقػوطداردػػ/(ػ608ػ)رربػ
 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

:ػطحتوىػاضطػرر
يدرس الطالب فى ىذا الهقرر الى الكقكؼ عمى حركة االستشراؽ فى الغرب، كالتى تيدؼ إلى  -

هعرفة الشعكب الشرقية عمى عدة هستكيات، هنيا المغة كاآلداب كالتاريخ كاألكضاكع االقتصادية 
 .كالسياسية كاالجتهاعية، إضافة إلى تعريؼ الطالب بالهصادر االستشراقية لمهعارؼ كالعمـك الشرقية

طختاراتػطنػاضتغدغرػ/(609)رربػ
دارتانػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

:ػطحتوىػاضطػرر
 .يدرس الطالب فى ىذا الهقرر كيفية تطبيؽ القكاعد التفسيرية عمى النصكص القرآنية -
 :نهاذج هف كتب التفسير التراثية دراسة نقدية هنيجية، لكتب التفسير بنكعية -

ػ:وطظػػاضتحضغضؼ،ػاضتغدغرػ:ػأوال

تفسير جاهع البياف فى تأكيؿ آل القرآف، لمطبرل، كيدرس الطالب نهاذج هطكلة هف تفسيره، كيتعرؼ  -
 .خاصة عمى هنيجو فى الترجيح بيف األقكاؿ
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تفسير هفاتيح الغيب لمرازل، كيدرس الطالب نهاذج هف تفسيره تتضح فييا الثقافة الكبلهية، كطرؽ  -
 .الرازل فى عرضيا كهناقشتيا

تفسير الجاهع ألحكاـ القرآف لمقرطبى، كيدرس الطالب هختارات  هف آيات األحكاـ هف تفسيره،  -
 .ككيفية عرضو لآلراء الفقيية الهختمفة، كهنيجو فى الترجيح بيف ىذه اآلراء الفقيية

تفسير الكشاؼ لمزهخشرل، كيدرس الطالب هختارات تهثؿ هذىبو االعتزالى كتكضح كيفية تكجييو  -
 كهختارات أخرل تهثؿ جيكده الببلغية . لآليات بها يكافؽ هذىبو فى التأكيؿ

كيدرس الطالب هختارات تهثؿ طريقتو فى إيراد األقكاؿ : تفسير البحر الهحيط ألبى حياف األندلسى -
 .النحكية كالصرفية

هختارات هف التفسير التحميمى فى العصر الحديث كها أثاره الهفسر هف قضايا ترتبط بالكاقع  -
 .الهعاصر

ابف كثير، كابف عطية، كاآللكسى، تفاسير أحكاـ القرآف، : دراسة نقدية لهختارات هف تفاسير -
 ...كالبيضاكل كحكاشيو، كالبقاعى، كالتفسير العمهى

 .يطبؽ الطالب ها تعمهو هف التفسير التحميمى عمى إحدل سكر القرآف الكريـ بشكؿ هنيجى -

 .اضتغدغرػاضطوضورؼ -
يدرس الطالب طريقة التفسير الهكضكعى بشكؿ تطبيقى، كيعهؿ عمى جهع اآليات الهرتبطة  -

 :بالهكضكع الكاحد فى القرآف الكريـ، هف ذلؾ
 .التقكل فى القرآف -
 .العمـ فى القرآف -
 .الترجهة فى القرآف -
 .النبى صمى اهلل عميو كسمـ فى القرآف -
 .حديث القرآف عف القرآف -
 .دستكر األخبلؽ فى القرآف -
. التفكير العمهى كالهنطقى فى القرآف -

اضطدتوىػاضدابعػ
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[ػطتطضبػدابق/(6)ظحوػوصرف/601ررب](7)ظحوػوصرفػ(701)رربػ
 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

:ػطحتوىػاضطػرر
 :يدرس الطالب فى ىذا الهقرر الهفردات اآلتية -
 .حركؼ الجر كأنكاعيا كهعانييا -
 .اإلضافة كأنكاعيا -
 .النعت-البدؿ-التككيد– العطؼ : التكابع -
هبلحظات ينبغى هراعاتيا عند التعرض إلعراب نص هف النصكص هع التطبيؽ عمى سكرة الفاتحة  -

اف هف قضايا نحكية كصرفية كلغكية  .كأكائؿ البقرة، كها يثيره ىذاف النَّصَّ

شارظػبحثػ/(ػ702ػػ)رربػ
 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

:ػطحتوىػاضطػرر
ييدؼ ىذا الهقرر إلى تعريؼ الطالب بعناصر الهنيج العمهى البلزهة فى البحث األدبى فى المغة 
طبلع الطالب  العربية، كها ييدؼ إلى إكساب الطالب القدرة عمى التفريؽ بيف الهناىج الهختمفة، كا 
عمى الجذكر الفكرية كالفمسفية ليذه الهناىج، فضبلن عمى إكسابو الهيارات كاآلليات الخاصة بكتابة 

. بحث عمهى هتهيز
األدبػاضطػارنػ/(ػ703ػ)رربػ

دارتانػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
ػػػػ:طحتوىػاضطػرر

يتعرؼ الطالب فى ىذا الهقرر عمى هفيـك األدب الهقارف، كأىـ هجاالت اىتهاـ ىذا األدب، 
كهدارسو الهختمفة، كالهقصكد باألدب الهقارف العربى، كحدكد األثر اإلسبلهى فى األدب الهقارف 

العربى، كحدكد األثر اإلسبلهى فى األدب األكركبى، كدراسة هسرحية بجهاليكف بيف األصؿ 
كاالستعارة، كالتعرؼ عمى األساطير كأثرىا فى األدب الهقارف بيف العربية كالفارسية، كاألساطير 

. كأثرىا فى األدب الهقارف
األدبػاضذطبؼػ/704ررب

 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
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 :طحتوىػاضطػرر
هقدهة نظرية عف تعريؼ الفكلكمكر، كاألدب الشعبى، كها يتداخؿ هعيها هف : يحتكل ىذا الهقرر عمى الهفردات اآلتية -

هصطمحات أخرل هقاربة، كبعض النظريات كالهدارس التى تفسر نشأة كانتشار الفكلكمكر كتشابو الهادة الفكلكمكرية 
بيف الببلد الهختمفة حتى التى ال يربط بينيا صبلت ثقافية أك تبادؿ هعرفى هباشر، ككذلؾ بعض النظريات 

إلخ، فضبلن عف بعض ...الهستخدهة لتحميؿ الهادة الفكلكمكرية كالهنيج الجغرافى كالتاريخى كالهنيج النفسى كالتربكل 
إلخ ..اشكاؿ التعبير الشعبية هثؿ الخطابات الشعبية كالخرافية كاألساطير كاأللغاز كالسِّيىر الشعبية

ػ[طتطضبػدابق/أدبػطصرػاإلدالطغظ/604ررب]اضذطرػاضطربؼػاضحدغث/(705ػػ)رربػ
 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

 :طحتوىػاضطػرر
يدرس الطالب فى ىذا الهقرر عكاهؿ النيضة الحديثة، كأىـ هظاىرىا، كالسهات الخاصة باتجاىات 

 )، اهتداد اإلحياء (الباركدل  )حركة اإلحياء : الشعر العربى الحديث، كأبرز أعبلهو كهدارسو
 .هدرسة الديكاف، هدرسة أبكلك (شكقى

ػ
طظاعجػاضظػدػاألدبؼػ/ػ(ػ706ػ)رربػ

 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
 :طحتوىػاضطػرر

يحتكل ىذا الهقرر عمى اآلتى رصد اتجاىات النقد األدبى فى العصر الحديث فى اآلداب األكركبية، 
كانعكاساتيا فى األدب العربى الحديث كالهعاصر، هف خبلؿ هراجعة نقدية لبعض الدراسات 

 .التطبيقية، كبياف تحميميا فى دراسة النصكص الشعرية كالهسرحية كالقصصية
 .االتجاىات التقميدية الهتهثمة فى الهكركث العربى القديـ كالحديث -
 .إلخ...الكبلسيكية، الركهانسية، الكاقعية، التفسير النصى لؤلدب: االتجاىات الهذىبية الهتهثمة فى  -
 :االتجاىات الحديثة الهتهثمة فى الدراسات المغكية لؤلدب -

 البنيكية باتجاىاتيا الهختمفة - أ
 .األسمكبية- ب 

 .التفكيكية - ج
 .الهنيج األسطكرل- د 
 .هراجعة لبعض الدراسات التطبيقية التى أجراىا الباحثكف كفقان لمهناىج الهختمفة- ىػ 
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. رصد طبيعة ىذه الهناىج فى الدراسات العربية- ك 
طذاعبػسصرغظػ/(707)رربػ

 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
 :طحتوىػاضطػرر

: يدرس الطالب فى ىذا الهقرر الهفردات اآلتية -
 .ها األدب -
 .هفيكـ النظرية كالهدرسة كالهذىب أك االتجاه -
 .أدكاتيا– اتجاىات التحميؿ األدبى أسسيا الجهالية نشأتيا  -
 .(الهدرسة الكبلسيكية  )نظرية الهحاكاة  -
 (...الرهزية - الركهانسية– العقبلنية )الهذاىب  -
 (...االشتراكية– النقدية  )الكاقعية  -
 .المغة كالفمسفة كعمـ االجتهاع كعمـ النفس: الهعنى األدبى كالتخصصات البينية -
– التأكيمية – البينيكية – الشكبلنية – التمقى كالقراءة : الهذاىب المغكية كأثرىا فى التحميؿ األدبى -

 تحميؿ النصكص-التفكيكية-التداكلية-السيهيائية

شضاغاػإدالطغظػططاصرةػ/(708)رربػ
 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

 :طحتوىػاضطػرر
 ".قضية " يحمؿ الطالب هصطمح  -
 .الفرؽ بيف التديف كالدراسة العمهية األكاديهية لمديف -
 .فقو الكاقع، كفقو الفتكل، كأدب الهفتى كالهستفتى -
 .هكقؼ الشريعة اإلسبلهية هف االجتياد كالتجديد -
 :يدرس الطالب قضايا هف الفقو الهعاصر كفقو النكازؿ، هثؿ -
 .الهعاهبلت البنكية بيف الحؿ كالحرهة، كحكـ البيع بالتقسيط -
 .حرية الفف كاإلبداع كالتصكير فى هيزاف الشريعة اإلسبلهية -
 ...حكـ بعض الهذاىب فى العصر الحديث هثؿ البيائية، القاديانية، كالهاسكنية، كالكجكدية -
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 .زراعة األعضاء، كجراحة التجهيؿ -
 الحجاب كالنقاب، كالمحية كالزل اإلسبلهى -
 .التدخيف كالهخدرات -
 .حرية االعتقاد، كالهكاطنة كالهساكاة، كاألبعاد االجتهاعية: قضايا  الذات كاآلخر -
 .فقو الجياد فى العصر الحديث -
 .قضايا الهرأة كاألسرة -
 .الثكرة فى هيزاف اإلسبلـ -
 .اإلنكار باليد كأحكاهو -
 .العهؿ السياسى كاالنتهاء لؤلحزاب -
 .قضية التكفير فى الهجتهع الهسمـ -
 .أحكاـ الهسمهيف فى غير الببلد اإلسبلهية -

أدبػاضطغلػ/(ػ709ػ)رربػ
 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

 :طحتوىػاضطػرر
: يدرس الطالب فى ىذا الهقرر الهفردات اآلتية -
التعريؼ بطبيعة ىذا النكع هف األدب، كرصد تطكره كظكاىره كقضاياه كهشكبلتو، كدراسة فنكنو  -

 .كاتجاىاتو، كالتعريؼ بأعبلهو، كالكتب كالهؤلفات التى تؤرخ لنشأتو فى هصر كالعالـ
 .الهفيـك كالخصائص كالكظيفة: هصطمح أدب الطفؿ -
 .نشأة ىذا األدب كحركة تطكره عالهيا -
 .كاقع ىذا األدب فى هصر عمى كجو الخصكص عند الهشتغميف بو هف الهبدعيف كالنقاد -
هف الخياؿ الخرافى إلى – أدب الحيكاف  )فنكف ىذا األدب كاتجاىاتو، كالقضايا الهتصمة بو عهكهان  -

 .(الخياؿ العمهى 
 .التقنيات الكظيفية -
. عبلقة أدب الطفؿ بالقيـ التربكية -
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 المستوى الثامن

رددػاضداراتػ[طتطضبػدابق/(7)ظحوػوصرف/701ررب](8)ظحوػوصرف/(801)رربػ
دارتانػ:ػاضططتطدةػأدبورغًا

 :طحتوىػاضطػرر
: يدرس الطالب فى ىذا الهقرر الهفردات اآلتية -
 الجهؿ التى ليا هحؿ هف اإلعراب -
 االستغاثة كالندبة -
. دراسة تفصيمية لئلعبلؿ كاإلبداؿ كهكاضعيها فى العربية -

اضػصظػواضدردغاتػاضحدغثظػ/ػ(ػ802ػػ)رربػ
دارتانػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

 :طحتوىػاضطػرر
يدرس الطالب بدايات النثر األدبى، كيتعرؼ عمى تطكر فف الحكى كالركل كالقصص، ككذلؾ تطكر  -

فف الركاية، كأىـ هدارسيا، كأنكاعيا، أشير الركائييف العرب كاألجانب، كخصائص فف الهقاهات، 
ككذلؾ يتعرؼ الطالب عمى تطكر األدب الركائى كخصائصو، كتطكر القصة العربية، ثـ يتعرؼ 

 .هختارة (قصصية كركائية  )عمى تراجـ ألشير الناثريف العرب، كيدرس نصكصان نثرية 
كها يدرس الهناىج النقدية الحداثية فى هجاؿ السرديات، كأىهيا الهنيج البنيكل بكؿ تجمياتو، ثـ  -

هناىج التمقى كبصفة خاصة هباحث الشعرية، كأىـ آفاؽ التأكيؿ الهختمفة، ربطان بيف الشكؿ 
كالهضهكف، كصكالن إلى ىدؼ نيائى ىك أف يتهكف الباحث هف القراءة النقدية الهتخصصة لؤلعهاؿ 

 .القصصية الهختمفة
قراءة األعهاؿ السردية العربية الحديثة، ثـ دراسة الهداخؿ الهختمفة لدراسة األعهاؿ القصصية  -

 الهصرية كالعربية التى حققت نجاحا نقديا الفتان حيف نشرىا، كذلؾ عف طريؽ إثارة بعض الظكاىر 
الهسيطرة عمى األدب فى هرحمة هعينة هثؿ شعرية الجنكف أك الفانتازيا السردية كها إلى ذلؾ هها 

 .يعكس ضركرة ربط الشكؿ بالهضهكف كربطيها بقضايا الهجتهع فى آف كاحد
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دراسة تاريخ السرد العربى الحديث هف خبلؿ أىـ الهبدعيف عمى اهتداد األجياؿ بدءان هف هرحمة  -
. الزيادة حتى الكقت الراىف

ػ[طتطضبػدابق]اضذطرػاضطربؼػاضحدغث/705ررب]اضذطرػاضطربؼػاضططاصر/(ػ803ػ)رربػ
دارتانػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

ػ:طحتوىػاضطػرر
يدرس الطالب فى ىذا الهقرر حركات الشعر الهعاصرة كهدرسة الشعر الحر، كشعراء قصيدة النثر، 

. كحركة الشعر الهعاصرة كنظائر ذلؾ فى الببلد العربية هع نهاذج تطبيقية
اضبالزظػاضجدغدةػ/(ػ804ػ)ررب
 دارتان:ػأدبورغًاػاضططتطدةػاضداراتػردد

 :اضطػررػطحتوى

يدرس الطالب فى ىذا الهقرر هفردات الببلغة العربية، كصمتيا بالبحث األسمكبى الحديث، هع رصد 
ظكاىر التكرار النهطى، التناص، العدكؿ، السِّياؽ، تشكيؿ الصكرة، الشعرية، األسمكب، هع التطبيؽ 

. عمى نصكص هف األدب القديـ كالحديث
  
ػ[طتطضبػدابق]طدخلػضضعوغاتػاضحدغثظ/204ررب]رضمػضعظػاضظَّّص/(805)ررب

دارتانػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
 :طحتوىػاضطػرر

هفيـك : ييدؼ ىذا الهقرر إلى التعرؼ عمى األسس الهنيجية لعمـ النٌَّص كيتناكؿ الهسائؿ اآلتية -
تحميؿ – نحك النٌَّص – التناٌص – السيِّاقية -كالحٍبؾ- السٍَّبؾ- النَّصيَّة أك نسيج النٌَّص – النٌَّص 
 .تحميؿ الخطاب األدبى– الحكار 

طتطضبػ]ظصوصػاألدبػاضطبادؼػواألظدضدؼ/605ررب]ظصوصػاألدبػاضحدغثػواضططاصر/ػ(ػ806ػ)رربػ
ػ[دابق

 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا
 :اضطػررػطحتوى
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يتناكؿ ىذا الهقرر نصكصان أدبية هختارة هف األدب العربى الحديث كالهعاصر، كتدريب الطبلب  -
عمى تحميميا كتذكقيا كفيـ تراكيبيا كأساليبيا كالكقكؼ عمى جهالياتيا، كبعض النصكص لمباركدل 

براىيـ ناجى كعمى هحهكد طو كأبى القاسـ  كشكقى كهطراف كحافظ إبراىيـ كالعقاد كشكرل كالهازنى كا 
الشابى كنازؾ الهبلئكة كبدر شاكر السَّيَّاب كعبد الكىاب البياتى كصبلح عبد الصبكر كأحهد عبد 

الهعطى حجازل كفاركؽ شكشة كهحهد إبراىيـ أبك سنة، ككذلؾ بعض النصكص الراكئية 
 .كالهسرحية

.ػاضطدرحغظ/(ػ807ػ)رربػ
 دارتان:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

 :طحتوىػاضطػرر
 :يدرس الطالب فى ىذا الهقرر الهفردات اآلتية 

– خياؿ الظؿ – الهقاهات  )العرب كفف الهسرح، كاإلسبلـ كالهسرح، كاألشكاؿ الهسرحية فى التراث  -
 .(العركض اليزلية – القره قكز 

، (صٌنكع – القىبَّانى -النَّقَّاش ): هقكهات قياـ الحركة الهسرحية العربية بالهفيـك الغربى، هسرح الركاد -
 (البناء الفنىِّ لمهسرحية – لغة الهسرح  ): قضايا فنية

تحميؿ عدد هف النصكص الهسرحية العربية بدءان هف شكقى حتى الهرحمة الحالية، هع هراعاة أف  -
يككف بعضيا شعريان كبعضيا نثريان، كبعضيا بالفصحى كبعضيا بالعاهية ليمـ الطالب بكؿ األساليب 

 .الهسرحية الهكجكدة فى أدبنا الحديث

شضاغاػاضذطرػاضحرػ/(ػ808ػ)رربػ
دارتانػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

 :طحتوىػاضطػرر
 :يدرس الطالب فى ىذا الهقرر الهفردات اآلتية -
 .هفيكـ الشعر عاهة، كالهقصكد بالشعرية، كأىـ فنكف الشعر العربى عمى هٌر العصكر -
أىـ هحاكالت التجديد فى ىيكؿ الشعر العربى بدءان هف الهكشح، كالدكبيت، كغيرىها كصكالن إلى  -

 .هحاكالت التجديد فى العصر الحديث فيها يسهى بالشعر الحر
 .البدايات األكلى لمشعر الحر، كأىـ قكاعده، كأعبلهو، كأىـ أعهاليـ، كرأل أىؿ النقد فييا -
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قضية الكزف، كالسطر، كااللتزاـ، كالهكسيقى، كالذاتية، كالحرية التاهة : أىـ قضايا الشعر الحٌر هثؿ -
 .أك التحرر كغير ذلؾ

 .قراءة نقدية: قصيدة النثر -

طدخلػإضؼػتحػغقػاضظصوصػ/(ػ809)رربػ
دارتانػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغًا

 :طحتوىػاضطػرر
: يدرس الطالب فى ىذا الهقرر الهفردات اآلتية -
كيحتكل عمى . تعريؼ الطبلب بنشأة تحقيؽ النصكص، كتطكره، كجيكد العمهاء فيو، كخطكاتو -

 :الهسائؿ اآلتية
 .نشأتو كتطكره فى الحضارتيف العربية كالغربية: عمـ تحقيؽ النصكص -1
جيكد العمهاء الهسمهيف كعمهاء النقد التاريخى فى تكثيؽ النصكص، كالتحقؽ هف صحة  -2

 .هصادرىا
تطبيؽ قكاعد – نقد الهصدر أك السند – التحقؽ هف صحة الهصدر إلى قائمو : تكثيؽ النص -3

 .العمهاء الهسمهيف كعمهاء النقد التاريخى فى ذلؾ
 .إزالة ها بو هف أخطاء لغكية أك نحكية أك إهبلئية: تصحيح النص -4
كيتضهف تفسيران جزئيان، أل شرحا لمهفردات، كها يتضهف شرحا كميان لمنص : تفسير النص -5

. كهعناه اإلجهالى
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 (2 ) 

 قسم اللغة العبرٌة وآدابها
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اضطدتوىػاألولػ
ػ:اضطػرراتػاضدرادغظػاإلجبارغظػ:ػأوالػ

ػاضحادبػاآلضؼػ100حدبػ
دارتانػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغاػ

ػطحتوىػاضطػرر
 .اآللى بالحاسب الهتعمقة كالقكاعد الهبادئ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس

(ػ:ػ1) ظحوػاضضعظػاضطبرغظ101ربر
ػداراتػػ4:ػػرددػاضداراتػأدبورغاػ

ػ:ػطحتوىػاضطػرر
      الحركات* األبجدية العبرية 

  (.... التعريؼ ، النسب ، العطؼ ، االستفياـ  )الحركؼ كاألدكات 

  أسهاء اإلشارة. 

  (الهفرد كالهثنى كالجهع – التذكير كالتأنيث  )االسـ.  

 اتصاؿ الضهائر باألسهاء  

:ػػرضمػاضضعظػ102ربر
.ػدارتانػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

:ػػطحتوىػاضطػررػ
  مقدمة فى عموم المغة 

  العام – التقابمى – الوصفى – التاريخى – المقارن : المناىج المغوية. 

  المعجمى – الداللى – النحوى – الصوفى -  الصوتى : المستويات والمجاالت 

  جياز النطق عند اإلنسان وأعفائو  : (فونا تيك  )الدراسة الصوتية. 

  االحتكاك – االنفجار – اليمس – الجير – الصوت : تعريفات 

  المخرج وتقسيم مخارج األصوات عند القدماء عند المحدثين من المغويين. 

  الصفات والنظائر والصفات الثانوية. 

  (ماكس مولر  / نظرية شميجل  )نظرية تقسيم المغات اإلنسانية. 

  أسرة المغات اليندو أوربية. 

  أسرة المغات السامية وفروعيا. 

 
 

:ػحضاراتػداطغظػ103ربر
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داراتانػػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

  النظـ االجتهاعية كالقانكنية (األدب – الفف– العهارة – الديف  )الحضارة الكنعانية. 

  (األدب – المغة - الفف  – العهارة – الديف  )الحضارة الفينيقية.  

  (األدب – المغة – الفف – العهارة – الديف  )الحضارة اآلراهية.  

  (النظـ االجتهاعية كالقانكنية– األدب – المغة – الفف – العهارة – الديف  )الحضارة األشكرية. 

  (النظـ االجتهاعية كالقانكنية– األدب – المغة – الفف – العهارة – الديف  )الحضارة البابمية. 

  (النظـ االجتهاعية كالقانكنية– األدب – المغة – الفف – العهارة – الديف  )الحضارة العربية. 

  (المغة – الهيراث – األسرة – الزكاج  )النظـ القانكنية كاالجتهاعية – الديف  )العبريكف.  

:ػػطحادثظػوتدرغباتػ104ربر
اربعػداراتػ:ػرددػاضداراتػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

التدريب عمى التحدث بالمغة العبرية فى تدريبات حكارية كقراءة نصكص تتدرج  فى أسمكبيا، لتدريب الطالب 
 عمى اساسيات المغة 

 :تارغخػػبظؼػادرائغلػ ػ105ربر
دارتانػػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

:ػطحتوىػاضطػررػ
 هصادر تاريخ بنى إسرائيؿ  *

  العبرانييف كبنى إسرائيؿ كالييكد " التعريؼ بهصطمحات. " 

  العبرانيكف بيف بابؿ ككنعاف كهصر. 

  بدايات العبرانييف. 

 هف عصر هكسى حتى عصر القضاة. 

  شاؤكؿ ، داكد ، سميهاف   )الهمكؾ األكائؿ : الههمكة الهكحدة : عصر الهمكية
  انييار الههمكة الشهالية كسقكطيا عمى يد آشكر. 

  (كسقكطيا عمى يد بابؿ   )ههمكة الييكد الجنكبية.  

  الييكد فى العصريف البابمى كالفارسى. 
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 السبى الركهانى .        * االقميات الييكدية فى العصر الييمينستى
 [طتطضبػصضغظػ]ػ(صرفػػ)ػضغػعػضعظػرربغظػ106

.ػدارتانػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ 
:ػطحتوىػاضطػررػ

  الفارؽ بيف دراسة النحك كدراسة الصرؼ كأساسيات كؿ هنيها. 

  (الصحة/االشتقاؽ / الزهف)أنكاع الفعؿ  (اإلعراب / العدد / التعييف / النكع  )أنكاع االسـ. 

  الهنصكبات هف األسهاء .   * الهرفكعات هف األسهاء. 

                       إعراب الفعؿ كبناؤه* الهجركات هف األسهاء 

   الهشتقات * الهيزاف الصرفى كالكشؼ فى الهعاجـ. 

          عبلهات تأنيث االسـ كطريقة جهعو* الهصدر            *  

ػ:ػواحدةػطادةػاضطاضبػطظؼاػغختارػاختغارغظػطوادػ:ػثاضثا

:ػػجعراسغظػسضدطغنػ107ربر
دارتانػ:ػرددػاضداراتػ
ػػ:طحتوىػاضطػررػ

دراسة الجغرافية التاريخية لمهدف الفمسطينية كدراسة تأصيمية لمهدف العربية لمتعرؼ عمى الكيفية *  
التى تـ بيا ابداؿ االسهاء العبرية باالسهاء العربية لمهدف كالقرل كاألنيار كاألكدية كالجباؿ كالسيكؿ 

كالهناطؽ  

 :ػشراءةػوإطالءػ108ربر
دارتانػ:ػردػدػاضداراتػأدبورغاػ

:ػطحتوىػاضطػررػ
   التعرؼ عمى الخصائص الصكتية لمحركؼ العبرية كالتدريب عمى هيارة القراءة كالكتابة هف

خبلؿ إهبلء هجهكعة هف الكمهات كالتعبيرات كالهصطمحات كصكال الى الجهؿ العبرية 
. كالنصكص البسيطة 

ػ
:ػػغؼودػاضطذرقػ109ربر

دارتانػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ
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 :طحتوىػاضطػررػ
  دراسة تاريخ كأكضاع الييكد فى البمداف العربية كاالسبلهية اجتهاعيان كاقتصاديان كدينيان كثقافيان( 

  (ييكد فمسطيف - ييكد اليهف- ييكد هصر- ييكد ببلد الهغرب- ييكد العراؽ

اضطدتوىػاضثاظؼػ
اضطػرراتػاإلجبارغظػ

ػأدبورغًاػواحدةػدارظػ[ػجاططظػطتطضبػ]ػاإلظدانػحػوق(ػ200ػ)حق

(ػ:ػ2)ػظحوػاضضعظػاضطبرغظػ201ربر
أربعػداراتػػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

ػػ:طحتوىػاضطػررػ
  (أكزاف الفعؿ – صنيع الفعؿ  )الفعؿ – العدد – الصفو – اإلضافة *  

اسـ –األهر – الهستقبؿ – الهاضى : تصريؼ الفعؿ السالـ كاألكزاف السبعو الهجرد فى          * 
 االسـ الهشتؽ– الهصدر – الهفعكؿ 

ػ:ػ)1ػ (ػظصوصػربرغظػحدغثظ202ربر
ثالثػداراتػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

ػ:طحتوىػاضطػررػ
  نصكص عبرية حديثة عف الحياة اليكهية 

  نصكص عبرية حديثة عف الجاهعة ، كمية اآلداب ، الهكاد الدراسية التى يدرسيا الطالب. 

  نصكص عبرية حديثة هف الصحؼ الهشككلة. 

(ػ:ػ1)ػطحادثظػوادتطاعػ203ربر
دارتانػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

:ػطحتوىػاضطػررػ
تدريب الطالب عمى التحدث بالمغة العبرية فى تدريبات حكارية هع التدريب عمى االستهاع عف طريؽ 

 (فيديك ، كشرائط الكاست  )استخداـ الكسائؿ التعميهية الهختمفة 

 :ػدغاظظػغؼودغظػ204ربرػ
دارتانػػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ
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ػ:ػطحتوىػاضطػرر
  األلوهٌة ، الكهنوت والكهنة ، النبوة واالنبٌاء: العقٌدة . 

  الهشنا  (غير القانكنية  )العيد القديـ ، االسفار الخارجية : الكتب الهقدسة فى الييكدية ،
 .كالتمهكد ، التكسفتا كالبرايتا 

  القرابيف ، الصبلة ، كالصـك : الطقكس كالعبادات. 

  األعياد كالهناسبات الدينية. 
:ػػشراءةػوتدرغباتػ205ربر

.ػدارتانػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

 تدريبات كتطبيقات عمى القكاعد العبرية 

  األصكات الهتشابية فى العبرية 

  التفرقة بيف حرفى الشيف كالسيف. 

 قراءة هختارات هف النصكص العبرية الحديثة الهشككلة. 

     أكزاف اسهية ذات كظائؼ * األكزاف االسهية 

  ترتيب الكمهات فى جهؿ .    * العبلهات كالرهكز 

  حقكؿ داللية .
[ػطتطضبػصضغظػ(ػ]ػظصوصػطتخصصظػ)ػضغػأورػضعظػأوربغظػحدغثظػػ(206

.ػدارتانػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ
:ػطحتوىػاضطػرر

 هف خبلؿ ، قراءة نصكص اكربية فى هجاؿ الدراسات الساهية عمى اختبلؼ هستكيات المغة
 \الخ...هجهكعة هف النصكص األدبية كالسياسية كالدينية

: مواد اختٌارٌة ٌختار منها الطالب مادة واحدة : رابعا 

:ػػػاضغرقػواضطوائفػاضغؼودغظػ207ربر
دارتانػ:ػرددػاضداراتػ
:ػػطحتوىػاضطػررػ

. دراسة لمفرق الدينية الييودية فى العصور القديمة -  

. دراسة لمفرق والطوائف الييودية فى العصر الوسيط  - 
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 .دراسة لمفرق والحركات الييودية فى العصر الحديث  - 

:ػػػتطبغػاتػوإطالءػ208ربر
دارتانػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

:ػطحتوىػاضطػررػ
تطبيقات عمى ما تم دراستو من قواعد المغة من خالل مجموعة من النصوص لمتأكد من استيعاب الطالب ليذه القواعد 

مالء مجموعة من الجمل التقان الكتابة والقراءة الصحيحة  . وا 

:ػػاضظظامػاضدغادؼػسؼػإدرائغلػػ(ػ209
دارتانػ:ػرددػاضداراتػادبورغاػ

:ػطحتوىػاضطػررػ
االحزاب  )والنظام الحزبى  (السمطة التنفيذية– السمطة التشريعية – رئيس الدولة  )التعرف عمى نظام الحكم فى اسرائيل 

باالضافة الى المؤسسة العسكرية االسرائيمية مع االشارة  (اليسارية واالحزاب اليمينية واالحزاب الدينية واالحزاب العمالية 
. الى البعد الصييونى لمسياسة الخارجية االسرائيمية 

اضطدتوىػاضثاضثػ
 اضطػرراتػاإلجبارغظ

(ػ:ػ3)ػظحوػاضضعظػاضطبرغظػ301ربر
.ػػداراتػ4:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

:ػطحتوىػاضطػررػ
  تقسيهو هف حيث الزهف ، البلـز كالهتعدل ، الهجرد كالهزيد : الفعؿ. 

  صيغ الفعؿ ، أكزاف الفعؿ. 

  تصريؼ األفعاؿ فى صيغتيا الهختمفة فى األكزاف الهختمفة فى زهف الهاضى كالهضارع الحالى
 .كالهستقبؿ كاألهر كالهصدر

:ػػضعظػربرغظػحدغثظػوظصوصػ302ربر
.ػػداراتػ4:ػرددػاضداراتػأدبوراػ

:ػطحتوىػاضطػررػ
 إحياء المغة العبرية فى العصر الحديث. 

 العبرنة فى المغة العبرية الحديثة. 

 قكاعد الكتابة غير الهشككلة. 
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  طرؽ تركيب الهصطمح فى العبرية الحديثة هع التطبيؽ. 

 كسائؿ نهك كتطكر العبرية الحديثة. 

 تأثيرات - حقكؿ داللية- أكزاف فعمية- أكزاف اسهية )أىـ الظكاىر الههيزة لمعبرية الحديثة
 .(أجنبية

 الهختصرات أنكاعيا ك هجاالتيا. 

  تدريبات عمى قراءة كترجهة نصكص هف العبرية إلى العربية هف الصحؼ العبرية فى الهجاالت
. الهختمفة

(ػ:ػ2)طحادثظػوادتطاعػ303ربر
دارتانػػ:ػرددػاضداراتػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

تنهية القدرة عمى استخداـ المغة العبرية فى الهحادثة كالحكار فى هكاضيع هختمفة باالضافة الى قراءة كفيـ 
 . كتمخيص نصكص عبرية هتنكعة 

.ػطدخلػإضؼػاضطؼدػاضػدغمػطعػاضظصوص 304ربر
.ػدارتانػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

:ػطحتوىػاضطػرر
 أقساهو كأسفاره كأىـ هكضكعاتو: التعريؼ  بالعيد القديـ. 

  تاريخ التدكيف كأىـ التراجـ. 

  نصكص بالعبرية لتعريؼ األسفار. 

  نصكص هختاره هف التكراة كاألنبياء األكائؿ كتحميميا تحميبلن لغكيان. 

:ػػاضحرصظػاضصؼغوظغظػ305ربر
دارتانػػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

:ػطحتوىػاضطػررػ
 بدايات الفكر الصييكنى فى العصر الحديث 

 بدايات الحركة الصييكنية فى العصر الحديث 

  الصييكنية الدينية – الصييكنية العهمية – الصييكنية السياسية : الهدارس كالتيارات الصييكنية
 الصييكنية الركحية – 

  البنية االقتصادية – البنية السياسية – البنية االجتهاعية كالسكانية : الهجتهع اإلسرائيمى –
  البنية العسكرية
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ػ[طتطضبػصضغظػ]ػ(األدضوبغظػاضحدغثظػػ)ػاضضعظػاضطربغظػ306ضغػع
دارتانػػ:ػرددػاضداراتػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

  عمـ االسمكب كعبلقتو بهنظكهة العمـك المغكية 

 االتجاىات االسمكبية الهعاصرة فى الفكر النقدل الحديث 

  تطبيؽ بعض الهفاىيـ االسمكبية عمى بعض النهاذج االدبية .
: مواد اختٌارٌة ٌختار منها الطالب مادة واحدة :  ال ا 

:ػػػاضطاطغظػاضطبرغظػ307ربر
دارتانػ:ػرددػاضداراتػ
:ػػطحتوىػاضطػررػ

 (النطؽ االنجميزل ، النطؽ االلهانى )التعرؼ عمى هشاكؿ النطؽ العبرل فى اسرائيؿ  -

 طريقة النطؽ االسرائيمى العاهة -

 .تأثير الطكائؼ الشرقية عمى نطؽ المغة العبرية  -

 .نتائج اختبلؼ طرؽ النطؽ  -

  .كجية نظر انصار المغة العاهية فيها يتصؿ باستخداـ المغة كبناء الجهمة -

:ػغؼودػأوروباػ 308ربر
 دارتان:ػرددػاضدارات
ػ:طحتوىػاضطػرر

 األقميات الييكدية فى بعض الدكؿ األكركبية هنذ القرف الثاهف عشر حتى العصر الحاضر. 

ػ
:ػػظصوصػربرغظػسؼػاضطجاالتػاضدغادغظػواضدبضوطادغظػ309ربر

دارتانػػ:ػرددػاضداراتػ
ػ:طحتوىػاضطػررػ
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دراسة بعض النصكص المغكية الهختارة هف الصحؼ االسرائيمية كالكتب كالهجبلت العبرية فى الهجاؿ 
. السياسى كالدبمكهاسى ، حتى يمـ الطالب بحصيمة لغكية تساعده فى الترجهة فى ىذه الهجاالت 

اضطدتوىػاضرابعػ
اضطػرراتػاإلجبارغظػ

ػ
(ػ:ػ4)ػظحوػاضضعظػاضطبرغظػ401ربر

.ػػداراتػ4:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ
 :طحتوىػاضطػررػ

  (الهثاؿ ، األجكؼ ، هعتؿ البلـ  )تصريؼ الفعؿ السالـ ، الفعؿ الهعتؿ  

  *  الفعؿ الهضعؼ ، الفعؿ الناقص ،  الفعؿ الهركب
 جدكؿ تصريؼ األسهاء:                االسـ 

(ػ:ػ2)ػظصوصػربرغظػحدغثظػ402ربر
ػداراتػػ4:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

:ػطحتوىػاضطػررػ
  ترجهة هختارات هف الصحافة العبرية كبعض النصكص هف العربية إلى العبرية كهراعاة التدرج

 .فى اختيار النصكص 

  عسكرية – اقتصادية – سياسية  )التدريب عمى قراءة كفيـ كتمخيص نصكص عبرية هتنكعة _
 . (عمهية 

(ػ:ػ1)ػطحادثظػوإظذاءػ403ربر
دارتانػػ:ػرددػاضداراتػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

التدريب عمى استخداـ المغة العبرية فى الهحادثة كالحكار فى هكضكعات هتنكعة كالتدريب عمى استخداـ 
. القكاعد النحكية كتركيبات الجهؿ لصياغة هكضكعات انشائية فى المغة العبرية 

(ػ:ػ1)اضضعظػاآلراطغظػواضدرغاظغظػطعػاضظصوصػ404ربر
دارتانػػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ
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:ػطحتوىػاضطػررػ
  لهحة تاريخية كديهكجرافية عف المغة السريانية ، دكر الترجهة السريانية ككسيط فى نقؿ

 .الهعارؼ اليكنانية إلى العربية ، أىهية االستعانة بيا فى الدراسات المغكية الهقارنة 

  ، األسس الصكتية كالصرفية التى تحكـ قكاعد المغة ، التعريؼ بأقساـ الكبلـ الثبلثة االسـ
 .كاألكزاف الهختمفة  الفعؿ ، الحرؼ ، الفعؿ الثبلثى فى األزهنة

  نصكص هختارة هف هصادر سريانية هتنكعة. 

:ػػػظػوشػوطخطوطاتػداطغظػ405ربر
دارتانػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

:ػطحتوىػاضطػررػ
 هقدهة فى دراسة النقكش كاليدؼ هنيا 

 أنكاع كهكضكعات النقكش الساهية 

 الباليكجرافا كاألبيجرافا كتعريفات هصطمحات فى عمـ الكتابات القديهة 

 خطكط النقكش الساهية 

  كتحميؿ لغكل  (عبرية ، هؤابية ، آراهية  )دراسة نقكش هختارة تشهؿ لغات ساهية هختمفة
 .كتاريخى كدينى لمنقكش الهختارة

 الهخطكطات العبرية كالهخطكطات العربية الييكدية. 

 هخطكطات الجنيزا. 

 نهاذج هف البرديات اآلراهية هف ألفنتيف: الهخطكطات اآلراهية .
ػ[طتطضبػصضغظػػ]ػ(ظصوصػطتخصصظػػ)ػضعظػأوربغظػحدغثظػ406ضغػأور

.ػدارتان:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ
:ػطحتوىػاضطػرر

 قراءة نصكص اكركبية هتصمة بالدراسات الساهية كفيهيا عمى اختبلؼ هستكياتيا .
: مواد اختٌارٌة ٌختار منها الطالب مادة واحدة :  ال ا 

:ػػظصوصػربرغظػسؼػاضطجاالتػاضطدصرغظػواألطظغظػ407ربر
دارتانػ:ػرددػاضداراتػ
:ػطحتوىػاضطػررػ
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تعريؼ الطالب بالهصطمحات الهستخدهة فى الهجاالت العسكرية كاألهنية ، كتدريبو عمى نقميا هف العبرية 
. الى العربية كبالعكس ، كذلؾ هف خبلؿ نصكص هختارة 

:ػػطصادرػربرغظػ408ربر
دارتانػػ:ػرددػاضداراتػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

تعريؼ الطالب بهحتكيات الهصادر الرئيسة التى تدرس هكضكع الدراسات العبرية كى يمـ بأىـ الهصادر فى 
. الخ .... الهجاالت الهتعددة هف لغة كنحك كتاريخ كأدب 

:ػػطحادثظػوادتطاعػ409ربر
ػدارتان:ػرددػاضداراتػ

اضطدتوىػاضخاطسػ
اضطػرراتػاإلجبارغظػ

(ػ:ػ3)ػظصوصػربرغظػحدغثظػ501ربر
ػداراتػػ4:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

:ػطحتوىػاضطػرر
  ظكاىر لغكية حديثة كهعرفة – يراعى فى النصكص التدرج ، تحميؿ قكاعد المغة العبرية الحديثة

 .االختصارات كالتعبيرات كالكمهات األجنبية

  عدد هف النصكص السياسية هف الصحافة العبرية 

 عدد هف النصكص فى الهجاالت العسكرية كاالقتصادية 

  عدد هف النصكص الفكرية كالعمهية هف الصحافة كالدكريات كالكتب 

   تدريبات قراءة كترجهة ىذه النصكص 

 عدد هف النصكص فى الهجاالت العسكرية كاالقتصادية 

  عدد هف النصكص الفكرية كالعمهية هف الصحافة كالدكريات كالكتب 

  تدريبات قراءة كترجهة ىذه النصكص
(ػ2)ػطحادثظػوإظذاءػ502ربر

ػداراتػػ4:ػرددػاضداراتػ
(ػ:ػػ2)ضعظػآراطغظػودرغاظغظػطعػاضظصوصػ503ربر
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دارتانػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

  الهثاؿ ، األجكؼ ، الناقص : األفعاؿ القياسية كالشاذة فى المغة 

  نصكص هختارة هف األعهاؿ األدبية النثرية كالشعرية 

 :ػػربرغظػاضطذظاػ504ربر
دارتانػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

:ػطحتوىػاضطػررػ
 هقدهة  عف عصكر المغة العبرية بصفة عاهة 

 التعريؼ بالهصادر التى يعتهد عمييا فى دراسة قكاعد عبرية الهشنا 

  هناقشة القضايا التى أثيرت حكؿ عبرية الهشنا ، كىؿ كانت لغة حية أـ ال ؟ كالهناطؽ التى
 .استخدهت فييا عبرية الهشنا كمغة يكهية ، كعبلقتيا بمغة العيد القديـ كبالمغة اآلراهية 

  تدريس قكاعد عبرية الهشنا 

  دراسة تطبيقية عمى باب هف أبكاب الهشنا. 

:ػػػاضظثرػاضطبرىػاضػدغمػ505ربر
دارتانػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

:ػطحتوىػاضطػررػ
 العيد القديـ كأىهيتو 

  النقد فى - النقد االسبلهى- النقد الهسيحى- النقد الييكدل )تاريخو كهدارسو : نقد العيد القديـ
 (العصر الحديث 

  النقد - النقد التاريخى- النقد الشكمى- النقد األدبى- النقد النصى )اتجاىات نقد العيد القديـ
- نشأة نظرية الهصادر كتطكرىا هف عصر فمياكزف كحتى العصر الحاضر"الهصدرل 

 (الخصائص المغكية كالدينية لهصادر التكراة 

 دراسة تطبيقية عمى أسفار هف العيد القديـ هثؿ اسفار القضاة كصهكئيؿ كالهمكؾ 

 دراسة القصة فى العيد القديـ هع تطبيؽ ذلؾ عمى نصكص هف العيد القديـ 

 دراسة أدب النبكة فى العيد القديـ هع تطبيؽ عمى نصكص هف كتاب العيد القديـ  

ػ(طظاعجػاضظػدػاألدبؼػػ)ػضعظػرربغظػ506ضغػعػ
 دارتان:ػرددػاضداراتػ
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مواد اختٌارٌة :  ال ا 

:ػػضعوغاتػربرغظػ507ربر
دارتانػػ:ػرددػاضداراتػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

هراجعة تصريفات أكزاف األفعاؿ كالتركيز عمى االتفاؽ كاالختبلؼ فى التشكيؿ بيف  -  

.            األكزاف  الهختمفة 

الجهمة كأنكاعيا - الركابط   . - ابنية  االسـ كاسناده الى الضهائر  - 

:ػػظصوصػربرغظػسؼػاضطجاالتػاالشتصادغظػواضدغاحغظػ508ربر
دارتانػػ:ػرددػاضداراتػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

دراسة بعض النصكص المغكية الهختارة هف الصحؼ االسرائيمية كالكتب كالهجبلت العبرية فى الهجاؿ - 
. االقتصادل كالسياحى حتى يمـ الطالب بحصيمة لغكية  تساعدة  فى الترجهة فى ىذه الهجاالت 

:ػػتغادغرػاضطؼدػاضػدغمػ509ربر
دارتانػ:ػرددػاضداراتػ
:ػطحتوىػاضطػرر

 (الظاىر – الباطنى – التفسيرل – الرهزل  )هناىج التفسير فى الييكدية -  

اقساهيا كهكضكعاتيا  - زهف التدكيف  –  (الهدراشيـ  )كتب التفاسير الييكدية  - 

يمقكط – هدراش ربا     – هدارش ىجادكؿ – فصكؿ الربى اليعازر  )دراسة نهاذج لمهدراشيـ  - 
. شهعكنى كغيرىا 

اضطدتوىػاضدادسػ
اضطػرراتػاإلجبارغظػ

(ػ:ػ4)ػظصوصػربرغظػحدغثظػ601ربر
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ػداراتػػ4:ػرددػاضداراتػادبورغاػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

  نصكص هف الصحافة العبرية هع التحميؿ المغكل كالترجهة إلى المغة العربية فى عدد هف
باالضافة الى اختيار عدد هف (السياسية كالعسكرية كاالقتصادية )النصكص فى كافة الهجاالت 

النصكص الفكرية كاالجتهاعية كالعمهية هف الصحؼ كالهجبلت كالهكسكعات هع هراعاة التدرج 
 فى اختيار النصكص 

  نحك المغة العبرية " تطبيقات كتدريبات عمى دركس" 

 

(ػ:ػ3)ػطحادثظػوادتطاعػ602ربر
دارتانػ:ػرددػاضداراتػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

   الفيديك )تنهية القدرة عمى التعبير كاالستهاع عف طريؽ استخداـ الكسائؿ التعميهية الهختمفة
كالتدريب عمى سهاع الهحادثة العبرية بسرعتيا العادية كطبيعتيا ، هع هحاكلة  (كالشرائط 

 .الكصكؿ الى هستكاىا فى الحديث شفاىو هف خبلؿ هحادثات فى هكضكعات عاهة 

 

 :ػأدبػربرىػودغطػ603ربر
دارتانػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

:ػطحتوىػاضطػررػ
 هقدهة عف العصر الكسيط 

 هقدهة عف األدب العبرل فى ذلؾ العصر كالتعريؼ بأقساهو 

  نبذة عف هراحؿ تطكر الشعر الدينى كتدريس نهكذج هف أل هرحمة هنيا 

  دكناش بف لبراط " تدريس البحكر كاألكزاف العبرية التى أدخميا" 

  (الغزؿ ، الهدح ، اإلخكانيات  )تدريس نهاذج هف الشعر العبرل الهكزكف فى أغراض هختمفة. 

  تدريس الهقاهة كنثر فنى 
 :ػطدخلػاضؼػاضتضطودػواضطدراذغمػ604ربر

دارتانػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ
:ػطحتوىػاضطػررػ
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تعريؼ الطالب بكتاب التمهكد ، ككيؼ تكٌكف ، كهصطمحات الدراسة فيو ،  كهتى دكف ، كاجزائو كابكابو ، -               
. ككيفية  تحرير صفحاتو 

تعريؼ الطالب بكتب التفاسير الييكدية التي قاهت عمى نص العيد القديـ ، كزهف ظيكرىا، كها يهيز كؿ             - 
 . كتاب هنيا 

:ػػتارغخػاألدبػاضطبرىػاضحدغثػواضططاصرػ605ربر
داراتانػػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

:ػطحتوىػاضطػرر
  ("اليسكااله"حركة التنكير الييكدية  )بدايات األدب العبرل الحديث فى القرف الثاهف عشر.   

  أثر حركة التنكير الييكدية فى غرب أكربا– هكسى هندلسكف  ب 

  حركة التنكير الييكدية فى جاليسيا 

  شمكهك رابكبكرت – نحهاف كركخهاؿ  ث – ت 

  ييكدا ليؼ جكردكف هع – دافيد ليفنسكف – هيخاؿ  )حركة االلتنكير الييكدية فى شرؽ أكربا
 (دراسة بعض النهاذج 

  شاؤكؿ تشرنحكفسكى– حييـ نحهاف بياليؾ  )ادب هرحمة االحياء الصييكنى- 

. بيرتس سهك لينسكى – هكشيو ليؼ ليمينبمـك 

 1948تاريخ األدب العبرل بعد 

ػ[طتظطضبػصضغظػ]ػ(ظصوصػطتخصصظػػ)ػضعظػاوربغظػحدغثظػ606ربر
  دارتان:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

 

مواد اختٌارٌة :  ال ا 

:ػػظطاذجػطنػاضػصظػاضطبرغظػاضحدغثظػ607ربر
داراتانػػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

:ػطحتوىػاضطػرر
هختارات هف القصة العبرية الحديثة حتى قياـ دكلة اسرائيؿ ، ترجهة كتحميؿ  دراسة -  
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. التعريؼ بالخمفيات االساسية لمنص االدبى           – 

:ػػاضطػالػاضطبرىػاضحدغثػ608ربر
 دارتان:ػرددػاضداراتػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

. نشأة فف الهقاؿ كتطكره فى النثر العبرل الحديث- 
اختيار بعض األعهاؿ الههثمة لفف الهقاؿ العبرل الحديث ثـ دراستيا دراسة نقدية هف حيث الهضهكف - 

.  كالسهات األسمكبية هثاؿ أعهاؿ أحادىا 
 

:ػػظطاذجػطنػاضذطرػاضطبرىػاضحدغثػ609ربر
دارتانػ:ػرددػاضداراتػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

  التعرؼ عمى تيارات الحركة االدبية فى هجاؿ الشعر العبرل الحديث. 

  دراسة ألىـ الشعراء كخصائصيـ الفنية هف خبلؿ نهاذج هف أعهاليـ أهثاؿ حاييـ نحهاف بياليؾ
. كشاؤكؿ تشرنجكفسكى كأكرل تسفى جرينبرج كاسحؽ لهداف كغيرىـ

ضطدتوىػاضدابعػ
اضطػرراتػاإلجبارغظػ

:ػػػأداضغبػربرغظػحدغثظػ701ربر
ػداراتػػ4:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

:ػطحتوىػاضطػررػ
  بنية الكمهة 

 السهات االسمكبية لمعبرية هنذ عصر الهقرا حتى العبرية الحديثة 

  دراسة نحكية كصكتية – الفعؿ كأكزانو 

  دراسة داللية كهعجهية – االسـ كأكزانو 

 نصكص تطبيقية لمجهمة كأنكاعيا هف الصحافة كاألدب 

  نصكص عبرية لمتطبيؽ كالتهريف عمى الترجهة 

  أسمكب الكتابة * هختصرات   * هصطمحات كتأصيميا
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:ػػاضترجطظػطنػاضطبرغظػ702ربر
ػداراتػ4:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

 :طحتوىػاضطػررػ
 

  هدخؿ لهناىج الترجهة 

 قكاعد أساسية لمترجهة هف العبرية لمعربية 

 الصعكبات التى يكاجييا الهترجـ هف العبرية الى العربية 

  تدريبات ترجهة لنصكص هتنكعة هف الصحؼ العبرية لمتعرؼ عمى طبيعة اآلليات الفاعمة فى
. عهمية الترجهة هف العبرية 

 :ػاضدراطاػاضطبرغظػاضحدغثظػ703ربر
دارتانػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

:ػطحتوىػاضطػررػ
هعرفة اساسيات فف الدراها كبدايات ظيكر دراها عبرية كاىـ اتجاىات الكتابة الهسرحية في - 

إسرائيؿ 

:ػػػاضذطرػاضطبرىػاضػدغمػ704ربر
دارتانػ:ػرددػاضداراتػ
:ػػطحتوىػاضطػررػ

دراسة اشكاؿ الشعر العبرل القديـ  -   

نهاذج نطبيقية هف الشعر العبرل القديـ فى أسفار العيد القديـ كدراستيا دراسة نصية كأدبية  -  

:ػػػاضظحوػاضطػارنػ705ربر
دارتانػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

ػ:طحتوىػاضطػررػ
  تبادليا فى الميجات العربية كالعبرية كبعض المغات الساهية: األصكات 

  دراسة مقارنة فى المغات السامية – الحروف واستخداماتيا 

 اسماء اإلشارة وألفاظيا فى المغات السامية 

  دراسة مقارنة فى المغات السامية– أسماء الموصول 
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  دراسة مقارنة فى المغات السامية– أدوات االستفيام 

  مقارنة بين المغات السامية – التعريف 

  الضمائر المنفصمة المتصمة فى المغات السامية مع ذكر االتفاق واالختالف بين المغات السامية 

  مع التركيز عمى االتفاق واالختالف بين المغات السامية  (أنواعو وأبنيتو  )االسم فى المغات السامية 

  *       (األوزان مبناىا ومعناىا  )الفعل .
  *   الجممة فى المغات السامية.  

:ػػاضظثرػاضطبرىػاضططاصرػ706ربر
دارتانػ:ػرددػاضداراتػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

التعرؼ عمى تيارات الحركة االدبية فى اسرائيؿ هف خبلؿ اجناس أدبية نثرية كالقصة كالركاية كالنكفيبل *
 .كالهقاؿ كالهسرحية 

  * دراسة هجهكعة هف النصكص ألبرز األدباء فى الحركة األدبية االسرائيمية بعد انشاء الدكلة
 كترجهتيا كتحميميا ادبيا ، كاستخبلص سهاتيا المغكية كاالسمكبية 

  (نصكص أدبية ههثمة ألدب ىذه الهرحمة  )أدب البالهاح 

  (حييـ جكرل – هكشى شاهير – ساهيخ يزىار  ) 1948النثر العبرل الهعاصر بعد حرب 

  بنحاس – أىاركف هيجد – دافيد شحر  )النثر العبرل الهعاصر فى الستينيات كالسبعينيات
 (عاهكس عكز – شهكئيؿ يكسؼ عجنكف – ساديو 

  يكراـ كنيكؾ – عاهكس عكز – ييكشكاع . ب .أ )النثر العبرل الهعاصر بعد السبعينيات –
 (... إسحؽ بف نير – دافيد جركسهاف – ساهى هيخائيؿ – حانكخ لفيف 

 مواد اختٌارٌة:  ال ا 

:ػترجطظػسؼػاضطجاالتػاضدغادغظػواضغصرغظػ707ربر
دارتانػ:ػرددػاضداراتػ

:ػطحتوىػاضطػررػ
دراسة الهصطمحات االساسية الهستخدهة فى الهجاالت السياسية كالفكرية هع التدريب عمى ترجهة نصكص 

هتخصصة فى ىذه الهجاالت بالمغتيف العربية كالعبرية  

:ػػاضرواغظػاضطبرغظػاضحدغثظػ708ربر
دارتانػ:ػرددػاضداراتػ
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ػ:طحتوىػاضطػررػ
  دراسة االتجاىات الفكرية السائدة فى العصر الحديث كانعكاسيا عمى فف الركاية العبرية الحديثة

ثـ دراسة نهاذج ركائية لبعض االدباء كدراسة الخصائص األدبية كاالسمكبية لكؿ هنيـ أهثاؿ 
 .برينر كغيرىـ- شالكـ عميخـ- هندلى هكخير سفاريـ- أفراىاـ هابك

:ػ(اضرؤىػوػاضحصطظػػ)ػػاألدبػاضطبرىػاضػدغمػ709ربر ػ
دارتانػ:ػرددػاضداراتػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

التعريف بأدب الرؤى والحكمة  * 
 دراسة نصوص تطبيقية تتضمن أدب الحكمة وأدب األبوكاليبس دراسة نصية وأدبية

اضطدتوىػاضثاطنػ
اضطػرراتػاإلجبارغظػ

:ػػاضذطرػاضطبرىػاضططاصرػ801ربر
دارتانػ:ػرددػاضداراتػ

: محتوى المقرر 

 .دراسة محاوالت التجديد والتيارات المختمفة فى الشعر العبرى المعاصر وأىم التيارات والمدارس  -

. خمفيو عامة الىم الشعراء المعاصرين والتعرف عمى أعماليم الشعرية ودراستيا دراسة أدبية واسموبية -

:ػػاضترجطظػطنػاضطربغظػ802ربر
ػداراتػ4:رددػاضداراتػ
  أظواعػاضترجطظ:ػطحتوىػاضطػررػ

التعرف عمى طبيعة آليات الترجمة من العربية الى العبرية  -  

التعرف عمى القواعد االساسية لمترجمة من العربية لمعبرية من النواحى الصرفية   - 

.             والتركيبية والداللية 

. تدريبات ترجمة لنصوص متنوعة من الصحف العربية  - 

نماذج نقدية لترجمات معانى القرآن الكريم لمعبرية وبعض النماذج األدبية المترجمة   - 

             الى العبرية
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:ػػطظاعجػاضبحثػ803ربر
.ػػداراتػ4:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

:ػطحتوىػاضطػررػ
 .تطرغفػاضبحث

 البحث العمهى عند العرب. 

 صفات الباحث العمهى الناجح: الباحث. 

 أنكاع البحكث بصفة عاهة. 

 هنيج البحث التجريبى- هنيج البحث التاريخى- هنيج البحث الكصفى: هناىج البحث -
 .هنيج تحميؿ الهضهكف- الهنيج الهقارف- الهنيج االحصائى

 هصادر البحث. 

 البحث كطرؽ اجرائو. 

 هتطمبات البحث الجيد. 

 أخبلقيات البحث العمهى. 

 شركط اختيار النقطة البحثية. 

 هقدهة البحث - خطكات اعداد البحث العمهى: الهيارات الضركرية فى كتابة البحث العمهى
الشكؿ - فف كتابة البحث- طرؽ جهع الهادة العمهية- تعاهؿ الباحث هع الهكتبات- العمهى

 .النيائى لمبحث

  اجراء بحث تطبيقى لها سبؽ. 

 :ػػاآلدابػاآلراطغظػواضدرغاظغظػ804ربر
.ػدارتانػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

:ػطحتوىػاضطػررػ
تاريخ األدب السريانى كهراحؿ تطكره كأىـ األعهاؿ األدبية فى كؿ هرحمة    - 

 .نصكص أدبية تطبيقية   - 

:ػػسػظػاضضعاتػاضداطغظػػ805ربر
داراتانػػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

 :طحتوىػاضطػررػ
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 عمـ المغة الهقارف كعمـ المغات الساهية الهقارف 

  دراسة تفصيمية – خصائص المغات الساهية  كأسرة لغكية 

  هكضكع الجذكر الساهية كنظرية الثنائية كالثبلثية 

  التضاد– الهشترؾ المفظى – الترادؼ : ظكاىر كقضايا لغكية هقارنة 

  اإلعراب فى المغات الساهية 

 التعريؼ كالتنكير 

 هقارنة األصكات الساهية 

  المغة الهالطية : نهكذج – أسرة المغات الساهية – قياس انتهاء لغة الى أسرة لغكية 

  الكتابة الساهية كالكتابة الهسهارية 

 الهبلهح األساسية فى المغة األكجاريتية 

ػ[طتطضبػصضغظػ](ظصوصػطتخصصظػػ)ضعظػأوربغظػحدغثظػ806ضغػأور
دارتانػ:ػرددػاضداراتػأدبورغاػ

مواد اختٌارٌة :  ال ا 

:ػػترجطظػسؼػاضطجاالتػاضطضطغظػواضتصظوضوجغظػ807ربر
دارتانػ:ػرددػاضداراتػ
 :طحتوىػاضطػررػ

قراءة نصكص عمهية كفيهيا فيها صحيحا بالمغتيف العربية كالعبرية ثـ ههارسة الترجهة فى هجاؿ 
النصكص كالهصطمحات العمهية  كالتكنكلكجية 

ػاالدتذراقػسؼػاضصتاباتػاإلدالائغضغظػ808ربر
دارتانػ:ػرددػاضدارات
:ػطحتوىػاضطػرر

 تعريؼ االستشراؽ 

 نشأة االستشراؽ كأىدافو كدكافعو 

  فكائد كأضرار النتاج االستشراقى، هجاالت العهؿ االستشراقى ): االنتاج االستشراقى ،
 (خصائص الهدارس االستشراقية الهختمفة

 الصييكنى فى الحركة االستشراقية الغربية- الدكر الييكدل 
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 الهؤسسات االستشراقية فى اسرائيؿ: االستشراؽ االسرائيمى 

  الدراسات التاريخية العربية، المغة العربية كآدابيا )هحاكر الدراسات االستشراقية فى اسرائيؿ ،
 (التراث العربى االسبلهى ، الدراسات االسبلهية

 رسكؿ االسبلـ ، االحاديث النبكية، القرآف الكريـ: نهاذج هف كتابات الهستشرقيف االسرائيمييف
 .  سيدنا هحهد عميو الصبلة كالسبلـ

:ػػطحادثظػوادتطاعػ809ربر
دارتانػ:ػرددػاضدارات
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 (3 ) 

قسم المغات الشرقية وآدابيا  

 

 
 

 

 

 

ػ

ػ

ػ
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ػ(رامػػ)اضطدتوىػاألولػ
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اضطوادػاإلجبارغظػ:ػأوال
ػاضحادبػاآلضؼػ100حدبػ

دارتانػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغاػ
طحتوىػاضطػررػ

 .اآللى بالحاسب الهتعمقة كالقكاعد الهبادئ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس

ػ101طادةػاضضعظػاضغاردغظػضغػ
ػداراتػ4:ػرددػداراتػ

يدرس الطالب قكاعد المغة الفارسية، كطبيعة بناء الجهمة الفارسية هع االىتهاـ الهكثؼ بتدريب 
. الطالب عمى صياغة جهؿ بسيطة كنطقيا نطقنا سميهنا

: المراجع

  إبراىيـ أهيف الشكاربى . د . أ : القكاعد األساسية لدراسة الفارسية
  فؤاد عبد الهعطى الصياد . د . أ : قكاعد المغة الفارسية
  بديع هحهد جهعة  . د . أ : قكاعد المغة الفارسية
  هحهد السعيد جهاؿ الديف. د . أ : قكاعد المغة الفارسية  

ػ102اضضعظػاضترصغظػضغػ
.ػػدارات4:ػرددػدارات
  يدرس الطالب نحك المغة التركية بالحركؼ العثهانية كالبلتينية، كبناء الجهمة التركية هع

االىتهاـ الهكثؼ بتدريب الطالب عمى  القراءة السميهة لمغة التركية بالحركؼ العثهانية كالبلتينية، 
. كصياغة جهؿ بسيطة كنطقيا نطقنا سميهنا

: الهراجع
   .2001القاىرة .المغة العثهانية كالنصكص: سهير عباس 
  .2002قكاعد المغةالتركية العثهانية هع النصكص ، المقاىرة : هحهد حاهد .
  .ـ1978.القاىرة.المغة التركية العثهانية:إدريس نصر هحجكب .
  .المغة التركية: نصر اهلل الطرازل .

ػ103اضضعظػاألردغظػضغػ
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ػ.ػدارات4:ػرددػداراتػ
يدرس الطالب أساسيات المغة األردية، كطبيعة بناء الجهمة األردية بخاصة الجهمة اإلسهية هع 

. االىتهاـ الهكثؼ بتدريب الطالب عمى صياغة جهؿ بسيطة كنطقيا نطقنا سميهنا

: المراجع

 ـ2003الطبعة الثانية- القاىرة- البسيط فى الؤلردية- إبراىيـ هحهد إبراىيـ، تبسـ هنياس. 

 ت.ب- الىكر- القكاعد األساسية لدراسة األردية-  سهير عبد الحهيد إبراىيـ. 

 ـ1958- نئى دليى- قكاعد أردك- هكلكل عبد الحؽ. 

ػ104اضبغئظػاضطاطظػضضعاتػاضذرشغظػضغػ
ػدارظػأدبورغاػ2:ػرددػاضدارات

 يدرس الطالب السهات الحضارية لبمداف المغات الشرقية قبؿ األسبلـ ك التقسيهات اإلدارية لبمداف المغات 
. الشرقية بعد اإلسبلـ

 الهراجع :
 إيراف ك هدنيا الشييرة دراسة جغرافية حضارية : شيريف عبد النعيـ/ د
جغراغيال هفصؿ إيراف: هسعكد كيياف. 

ػػطتطضبػاضصضغظػ105ضغػعػ(تطبغػاتػضعوغظػػ)(1)اضضعظػاضطربغظػ
"ػػػدارظػػأدبورغا2:رددػاضدارات

: يتدرب الطالب هف خبلؿ النصكص العربية عمى كتابة الجهمة العربية الصحيحة هف حيث 
. القكاعد النحكية ، األساليب العربية السميهة ، قكاعد اإلهبلء كالترقيـ ،ك أصكؿ الكتابة الهقالية بأنكاعيا

كيتدرب عمى قراءة تمؾ النصكص كالنطؽ الصحيح لؤللفاظ العربية هع تنبيو الطبلب إلى األخطاء الشائعة 
. كتصحيحيا

: المراجع

  هايختاره أستاذ الهادة هف نصكص تحقؽ / كتب قكاعد اإلهبلء كالترقيـ / كتب قكاعد المغة العربية
 اليدؼ هف دراسة الهادة

(ػواحدةػطادةػاضطاضبػغختارػ)االختغارغظػاضطوادػثاظغًا
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ػ106ضغػػ(1)اضغصرػاإلدالطؼػسؼػاضطذرقػ
"ػػػدارظػػأدبورغا2:رددػاضدارات
:ػطحتوىػاضطػررػ

  هقاكهة االستعهار فى الفكراإلسبلهى فى الهشرؽ .
  حكار أـ صراع : الشرؽ كالغرب. 

  القاديانية ، البابية كالبيائية : الهذاىب الحديثة. 

  حركات اإلصبلح اإلسبلهى فى العصر الحديث. 

  (الجاهعة اإلسبلهية  )حركة الخبلفة اإلسبلهية 

  ظيكر القكهيات. 

  (نهكذج أتاتكرؾ  )الفصؿ بيف الديف كالدكلة.  

  حركة التقريب بيف الهذاىب. 

 : المراجع

هحهد السعيد جهاؿ الديف  . د . أ :  ػ الفكر اإلسبلهى فى الهشرؽ 1

  هحهد عهارة  . د .أ : الفكر اإلسبلهى الحديث
  أحهد أهيف : ضحى اإلسبلـ
  الشيرستانى : الهمؿ كالنحؿ
  اهاـ خهينى : حككهت اسبلهى
  أبك العبل عفيفى: الهبلهتية كالصكفية كأىؿ الفتكة  

ػ107ضغػػ(1)رضمػاضضعظػاضطامػ
"ػػػدارظػػأدبورغا2:ػرددػاضدارات

كذلؾ يتعرؼ .يتعرؼ الطالب فى ىذا الهستكل عمى عمـ المغة كالفرؽ بيف عمـ المغة كفقو المغة 
كها يدرس األبجدية الصكتية الدكلية  (عمـ األصكات ، عمـ الصرؼ ، النحك ، الداللة  )هجاالت عمـ المغة 

. ككيفية الكتابة بيا ، كيعرؼ الطالب بالفصائؿ المغكية الهختمفة كهكانة المغات الشرقية بينيها 

المراجع  
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   عمـ المغة العاـ ػ عمى عبد الكاحد كافى
   عمـ المغة هقدهة لمقارئ العربى ػ هحهكد السعراف
   عمـ المغة كفقو المغة ػ أحهد لطفى السيد
   الهدخؿ إلى عمـ المغة كهناىج البحث المغكل ػ رهضاف عبد التكاب

ػ
ػ(رام)اضطدتوىػاضثاظؼػ

اضطوادػاألجبارغظػ:ػأوال
ػ

ػ(طتطضبػجاططظػ)ػ200حقػ:ػحػوقػاإلظدان
دارظػواحدةػ:ػرددػداراتػاضطػرر

ػ
ػ201ضغػػ(اضظصوص)اضضعظػاضغاردغظ

ػداراتػػ4:ػرددػداراتػاضطػررػ
ثـ يدرس . يدرس الطالب باقى األزهنة، كاسـ الفاعؿ، كاسـ الهفعكؿ، كصيغة الحاؿ:الهنيج 

ا بسيطة كهتنكعة يتدرب الطالب هف خبلليا عمى قكاعد كأساسيات المغة الفارسية التي درسيا  نصكصن

: المراجع

  بديع /كتاب المغة الفارسية كالنصكص لمدكتكر –  (ىهشيرل / كيياف  )جرائد إيرانية يكهية
 ـ2007– القاىرة – جهعة 

ػ202ضغػػ(اضظصوص)اضضعظػاضترصغظػ
ػػدارات4:ػرددػداراتػاضطػررػ

يدرس الطالب الجهمة الفعمية فى هختمؼ أزهنتيا، كالهبني لمهجيكؿ، كاسـ الفاعؿ، كاسـ : الهنيج 
ا بسيطة كهتنكعة يتدرب الطالب هف خبلليا عمى قكاعد . الهفعكؿ، كصيغة الحاؿ ثـ يدرس نصكصن

.كأساسيات المغة التركية التي درسيا  

: المراجع



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

303 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 2006رشاد هحهد خهيس سنة النشر .قكاعد المغة التركية هع التطبيقات كالنصكص ،د. 

 2001القاىرة .المغة العثهانية كالنصكص: سهير عباس/ د 
 2002قكاعد المغةالتركية العثهانية هع النصكص ، القاىرة : هحهد حاهد/ د .
 ـ1978.القاىرة.المغة التركية العثهانية:إدريس نصر هحجكب/    د. 

ػ203ضغػػ(اضظصوص)اضضعظػاألردغظػ
 ػػػدارات4:ػرددػداراتػاضطػررػ

يدرس الطالب الجهمة الفعمية فى هختمؼ أزهنتيا، كالهبني لمهجيكؿ، كاسـ الفاعؿ، كاسـ الهفعكؿ، كصيغة 
ا بسيطة كهتنكعة يتدرب الطالب هف خبلليا عمى قكاعد كأساسيات المغة األردية . الحاؿ ثـ يدرس نصكصن

ػ.التي درسيا

: المراجع

 الطبعة  - القاىرة- البسيط فى الؤلردية- إبراىيـ هحهد إبراىيـ، تبسـ هنياس
 .ـ2003الثانية

 ت.ب- الىكر- القكاعد األساسية لدراسة األردية- سهير عبد الحهيد إبراىيـ. 

 ـ1958- نئى دليى- قكاعد أردك- هكلكل عبد الحؽ. 

 كتب هتنكعة تحتكل عمى هكضكعات هختمفة .
ػ204ضغػػ(2)اضبغئظػاضطاطظػضضعاتػاضذرشغظػ

ػدارظػادبورغاػ2رددػاضداراتػ
يدرس الطالب التقسيهات اإلدارية لبمداف المغات الشرقية فى العصر الحديث ك كذلؾ السهات 

. الحضارية لبمداف المغات الشرقية فى العصر الحديث

:  المراجع

 إيراف كهدنيا الشييرة : شيريف عبدالنعيـ/ د
 جغرافيال هفصؿ إيراف: هسعكد كيياف 

 

ػ(غختارػاضطاضبػطادةػواحدة)ثاظغًاػاضطوادػاالختغارغظػ
 



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

304 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

:ػػطتطضباتػاضجاططظ205ضغ(ػتطبغػاتػضعوغظ)(1)اضضعظػاألوربغظػ
ػدارظػادبورغًاػ2:ػرددػاضدارات

: يتدرب الطالب هف خبلؿ نصكص المغة التى يدرسيا عمى كتابة الجهمة الصحيحة هف حيث 
القكاعد المغكية ، األساليب المغكية السميهة ، قكاعد اإلهبلء كالترقيـ ، أصكؿ الكتابة الهقالية كالنطؽ 

. الصحيح لؤللفاظ هع التنبيو إلى األخطاء الشائعة كتصحيحيا 

 :المراجع

  ها يختاره أستاذ الهادة هف نصكص أك كتب فى قكاعد المغة تحقؽ اليدؼ هف دراسة
. الهادة

ػ206ضغػػ(2)اضغصرػاإلدالطؼػسؼػاضطذرقػ
ػػػدارظػإدبورغًا2رددػاضداراتػ

يدرس الطالب  

 - االتجاىات الفكرية الحديثة كالهعاصرة في بمداف العالـ اإلسبلهي الناطقة بالفارسية
كالتركية كاألكردية  

  االتجاه الفكرم لكؿ هف ؛ عمي شريعتي، عبدالكريـ سركش، هجتيد شبسترل، الحركات
التيار العمهاني التركي، تيار اإلسبلـ السياسي في تركيا،  (النكرسية، السميهانية )الصكفية في تركيا

التيارات الصكفية في اليند كباكستاف، الفكر العمهاني اليندم، تيارات اإلسبلـ السياسي في 
. باكستاف

: المراجع 

  تشيع عمكل كتشيع صفكم : عمي شريعتي
  خكد سازم انقبلب اسبلهي  : عمي شريعتي
  تفكر اسبلهي در ايراف : عبد الكريـ سركش
 الحركات اإلسبلهية في تركيا : د طارؽ عبد الجميؿ

 

ػ207ضغػػ(ػ2)رضمػاضضعظػاضطامػ
ػدارظػادبورغاػ2:ػرددػاضدارات
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 :طحتوىػاضطػررػ
الهنيج الهقارف ، الهنيج الكصفى ، الهنيج  )يتعرؼ الطالب فى ىذا الهستكل عمى  هناىج عمـ المغة 

، كها يدرس الهناىج المغكية الحديثة ككيفية تطبيؽ ىذه الهناىج عمى المغات  (التقابمى ، الهنيج التاريخى 
ػ. الشرقية 

: المراجع

   الهدخؿ إلى عمـ المغة كهناىج البحث المغكل ػ رهضاف عبد التكاب
 هناىج البحث فى المغة ػ تهاـ حساف 

 عمـ المغة هقدهة لمقارئ العربى ػ هحهكد السعراف  

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

سرعػاضضعظػاضغاردغظػ
اضطدتــوىػاضثاضــثػ

اضطوادػاإلجبارغظػ:ػأوال
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ػ
ػ301ضغػفػػ(1ػ)رضومػاضضعظػاضغاردغظ

ػداراتػادبورغاػ4:ػرددػاضداراتػ
كعمى يتعرؼ الطالب عمى فركع عمـ . يتعرؼ الطالب فى ىذا الهستكل عمى عمـ المغة كهناىجو 

  (الصكاهت كالصكائت  )كيصنؼ األصكات الفارسية  (عمـ األصكات ػ الصرؼ ػ النحك ػ الداللة  )المغة 
. ،كيقسـ أنكاع الجهؿ فى الفارسية ك عناصر بنائيا   

: المراجع

  1378الفبال زباف شناسى ، تأليؼ دكهنيگ هنگنك ، چاپ اكؿ  . 
  ، 1381هقدهات زباف شناسى ، تألبؼ هيرل باقرل ، چاپ پنجـ .
  ، 1377ساخت زباف فارسى ، تأليؼ خسرك غبلهعمى زاده ، احياء كتاب . 
  1364آكاشناسى زباف فارسى ، تأليؼ يد اهلل ثهره ، كيرايش دـك . 
  ، 1383ىاهشى بر دانش زبانشناسى ، تأليؼ بابا شيخ حسينى. 

ػ302ضغػفػػ(1)اضتطبغػاتػاضضعوغظػوػاإلظذاء
ػدارظػادبورغاػ2:ػرددػاضدارات
:ػطحتوىػاضطػررػ

  هدخؿ إلى دراسة األساليب الفارسية الحديثة
  السياسية ، العسكرية، االجتهاعية، : الترجهة هف الصحؼ كالهجبلت الفارسية فى الهجاالت

االقتصادية ك الجكانب الهحمية اإليرانية ،عمى أف تغمب األساليب اإلخبارية كالجهؿ البسيطة 
 .عمى النصكص 

  دراسة الهصطمحات كاالختصارات الفارسية الحديثة هف خبلؿ النصكص. 

 

 : المراجع

  اطبلعات ، كيياف  ، ابرار ، جهيكرل اسبلهى ، : الصحؼ كالهجبلت اإليرانية هثؿ
. بانكاف، ايراف دخت  كغيرىا 
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  ككالة األنباء اإليرانية ، هكاقع الصحؼ اإليرانية الهختمفة ، : هكاقع األخبار اإليرانية  هثؿ
هكاقع اإلذاعات اإلهيرانية كغيرىا  

ػ303ضغػفػػ(1)االدتطاعػوػاضطحادثظػ
ػدارظػادبورغاػ2:ػرددػاضدارات

يتدرب الطالب عمى االستهاع الى الهكاد الهسهكعة هف كسائؿ اإلعبلـ الهسهكعة ك الهرئية ك 
. الحكارات ك إنشاء الهحادثات فى هختمؼ الهجاالت ك التدرب عمى أستخداـ أساليب الحياة اليكهية

: المراجع

 اسطكانات تتضهف حكارات ك براهج تعميـ المغة الفارسية فى هستكياتيا األكلة .
ػ304ضغػفػػ(1)تارغخػإغرانػوػحضارتؼاػطعػاضظصوصػ

ػداراتػػ4:ػرددػاضداراتػاضطػررةػ
يدرس الطالب حضارة كتاريخ إيراف هنذ الدكيبلت حتى العصر السمجكقى     

  هقدهة عف أىـ هبلهح العصر التاريخية كالحضارية كأىهيا :
  (   الدكيبلت الفارسية التى استقمت عف الخبلفة العبا سية / الفتح اإلسبلهى لببلد الفرس كنتائجو
 (الطاىرية  كالصفارية كالساهانية كالغزنكية : 
  * نصكص تاريخية عف العصر يتـ تحميميا هف الجكانب التاريخية كالحضارية. 

  الهراجع :
  تاريخ الطبرل
  السباعى. د . حسف بيرنيا ، ترجهة أ : تاريخ ايراف هف بعد اإلسبلـ حتى القاجارية .
  فؤاد الصياد. د . عبد العيـ حسنيف كأ . د . الراكندل ، ترجهة أ : راحة الصدكر كآية السركر .
  عفاؼ زيداف. د . الكرديزل ، ترجهة أ : زيف األخبار 

  عبد النعيـ حسنيف  . د . أ : ايراف فى العصر السمجكقى
  خكاند هير  : حبيب السير
  سر برسى ساٌكس : تارٌخ اٌران

ػ305طظاعجػاضبحثػاضطضطؼػضغػفػ
ػدارظػ2:ػرددػاضداراتػ
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:ػطحتوىػاضطػررػ
  التعريؼ بهناىج البحث العمهى ككيفية كتابة البحث .
  التعريؼ بالهصادر كالهراجع الخاصة بالمغة الفارسية كآدابيا كتاريخيا كحضارتيا. 

  تكميؼ الطبلب بكتابة بحث باالستفادة هها سبؽ تعريفيـ بو. 

 :      المراجع

  هحهد السعيد جهاؿ الديف . د . أ : هناىج البحث
  أحهد شمبى . د . أ : كيؼ تكتب بحثا أك رسالة
  هحهد عجاج الخطيب  . د : لهحات فى الهكتبة كالبحث كالهصادر
  عبد الرحهف عهيرة . د : أضكاء عمى البحث كالهصادر .
  1870هسالؾ الههالؾ ، ليدف : االصطخرل 
  1873الهسالؾ كالههالؾ ، ليدف : ابف حكقؿ 
  1322هعجـ البمداف ، القاىرة : ياقكت الحهكل  

ػػ306ضغػعػ(ػظظرغظػاضظػدػاألدبؼػ)(2)اضضعظػاضطربغظػ
ػدارظػادبورغاػ2:ػرددػاضدارات

يدرس الطالب هعنى النقد األدبى لغة كاصطبلحا ، أىهية النقد األدبى ، هكاصفات الناقد األدبى 
،أىـ هناىج النقد األدبى ، األجناس األدبية الشعرية كالنثرية كهكاصفاتيا الفنية ، العناصر الهكضكعية فى 

.هحاكلة تطبيؽ بعض الهناىج النقدية عمى نصكص أدبية. األدب ،كالنظريات الحديثة فى النقد األدبى  

: المراجع

 النقد األدبى الحديث: هحهد غنيهى ىبلؿ . د 

 

 الشعر العربى الهعاصر  : عز الديف اسهاعيؿ .د
 النقد األدبى الهعاصر :  سهير سعد حجازل . د
  النقد األدبى  : أحهد أهيف

(ػواحدةػطادةػاضطاضبػغختار)ػاالختغارغظػاضطوادػثاظغًا
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ػ307اضتراثػاضطربؼػسؽػإغرانػضغػفػ
ػدارظػادبورغاػ2:ػرددػاضداراتػ
:ػطحتويػاضطػرر

  العبلقات بيف العرب كالفرس قبؿ اإلسبلـ كدكر إهارة الحيرة في الربط بيف
الحضارتيف 
  الفتح اإلسبلهي إليراف كأنكاع النتاج العربي الذم أنتجتو إيراف
  أعبلـ الفرس الذيف ساىهكا في الحضارة اإلسبلهية
  الشعكبية كأساليب الصراع في العصر العباسي
  التأثير كالتأثر بيف المغتيف العربية كالفارسية 

 :المراجع

  ن1959اربرم تراث فارس ترجهة هحهد كفافي كآخركف  طبعة القاىرة .
  عبد النعيـ حسنيف طبعة / د.إيراف في ظؿ اإلسبلـ في  العصكر السنية كالشيعية أ

1988 .
 هرتضي هطيرم خدهات هتقابؿ اسبلهي ايراف. 

  ش. ه 1338-چاب تيراف - لغت ناهو - دىخدا .
ػ308االدتذراقػضغػفػ

ػدارظػادبورغاػ2:ػرددػاضدارات
التعريؼ باالستشراؽ، دراسة أىـ هدارسو ك أىدافو ك آثاره اإليجابية ك السمبية ك اىـ أعبلـ 

الهستشرقيف 

 

المراجع 

  هحهد السعيد جهاؿ الديف  . د . أ : الفكر اإلسبلهى فى الهشرؽ
  هحهد عهارة  . د .أ : الفكر اإلسبلهى الحديث
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اضطدتــوىػاضرابــعػ
اضطوادػاإلجبارغظػ:ػأوال

ػ401ضغػفػػ(2)رضمػاضضعظػاضطامػ
ػدارظػادبورغاػ2:ػرددػاضدارات
:ػطحتوىػاضطػررػ

الهنيج الهقارف ، الهنيج الكصفى ، الهنيج  )يتعرؼ الطالب فى ىذا الهستكل عمى  هناىج عمـ المغة 
، كها يدرس الهناىج المغكية الحديثة ككيفية تطبيؽ ىذه الهناىج عمى المغات  (التقابمى ، الهنيج التاريخى 

.  الشرقية 

المراجع  

   الهدخؿ إلى عمـ المغة كهناىج البحث المغكل ػ رهضاف عبد التكاب
 هناىج البحث فى المغة ػ تهاـ حساف 

   عمـ المغة هقدهة لمقارئ العربى ػ هحهكد السعراف
ػ402ضغػفػػ(2)اضتطبغػاتػاضضعوغظػوػػاإلظذاءػ

ػدارظػادبورغاػ2:ػرددػاضدارات
:ػطحتوىػاضطػررػ

 الترجهة هف الفارسية ك إلييا فى الهجاالت السياسية ك العسكرية ك العمهية ك غيرىا عمى أف
. تتضهف  النصكص الجهؿ الطكيمة كالهركبة 

 التدريب عمى تككيف هكضكعات بالفارسية. 

 هتابعة دراسة الهصطمحات كاالختصارات الفارسية هف خبلؿ النصكص .

 : المراجع

 اطبلعات ، كيياف  ، ابرار ، جهيكرل اسبلهى ، بانكاف ، : الصحؼ كالهجبلت اإليرانية هثؿ
. ايراف دخت  كغيرىا 

 ككالة األنباء اإليرانية ، هكاقع الصحؼ اإليرانية الهختمفة ، هكاقع : هكاقع األخبار اإليرانية  هثؿ
اإلذاعات اإلهيرانية كغيرىا  
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ػ403ضغػفػػ(2)االدتطاعػوػاضطحادثظػ
ػدارظػادبورغاػ2:ػرددػاضداراتػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

  التدريب عمى االستهاع إلى جهؿ فارسية بالميجة العاهية ألىؿ طيراف كترديدىا كتحكيميا
إلى المغة الرسهية كترجهتيا إلى العربية ، عمى أف تتدرج هف البساطة كالقصر إلى التطكيؿ 

 .كالتركيب 

 : المراجع

  براهج تعميـ العاهية الفارسية  هسجمة عمى اسطكانات تبعا إلهكانات هعهؿ المغات الذل يتـ
.  التدريس فيو 

ػ404ضغػفػػ(1)األدبػاضغاردؽػطعػاضظصوصػ
ػػداراتػادبورغا4:ػرددػاضداراتػ

يدرس الطالب تاريخ إيراف كحضارتيا فى العصريف الهغكلى كالتيهكرل     

 :هحتكل الهقرر 

  هقدهة عف أىـ هبلهح العصر التاريخية كالحضارية كأىهيا: 

الحالة السياسية قبؿ الهغكؿ ، قياـ الدكلة الهغكلية ، الدكلة التيهكرية ،  الكضع الحضارل لكؿ هف  )
   (ىذه الدكؿ 

 دراسة نهاذج هف النصكص التاريخية كالحضارية الخاصة بالعصر كتحميميا . 

 

 

 : المراجع

  1970فؤاد عبد الهعطى الصياد ػ بيركت . د . أ : الهغكؿ فى التاريخ  
  1987الهشرؽ اإلسبلهى فى عيد اإليمخانييف ػ أسرة ىكالككخاف  الدكحة 
  ش 1353خكاندهير تيراف : تاريخ حبيب السير فى أخبار افراد البشر
  ش 1321قاسـ غنى تيراف : تاريخ عصر حافظ در قرف ىشتـ
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  ش 1348الكاشانى تيراف : تاريخ اكلجايتك
  شرؼ الديف عمى اليزدل: ظفرناهو ػ تاريخ عهكهى هفصؿ ايراف در دكره ال تيهكرياف  

 

ػ405ضغػفػ(ػأردو/ػترصؼػ)(1)اضضعظػاضذرشغظػاضثاظغظ
ػػدارظػادبورغا2:ػرددػاضداراتػ

. دراسة قكاعد المغة ك ترجهة نهازج هف النصكص التاريخية ك األدابية الهبسطة

:  المراجع

 يختار أستاذ الهادة الكتب التى تحقؽ اليدؼ هنيا .
 االختغارغظػاضطوادػثاظغا

ػ406أورػضغػ[ػاضصضغظػطتطضب(ػ]ػطػاضظػصتابظ(ػ)2ػ)اضحدغثظػاألوربغظػاضضعظ

يتدرب الطالب عمى كتابة الهقالة بأنكاعيا هع التركيز عمى األخطاء الشائعة فى الكتابة بالمغة 
.األكربية  هف حيث القكاعد كاألسمكب كاإلهبلء كتصحيحيا  

: المراجع

  يختار أستاذ الهادة الهكضكعات التى تساعد الطالب عمى تحقيؽ اليدؼ هف
. الهادة

ػ
ػ

ػ407تارغخػاضصحاسظػسؼػإغرانػضغػفػ
ػدارظػادبورغاػ2:رددػاضداراتػ

يدرس الطالب هقدهة عف تاريخ الصحافة فى إيراف كأكائؿ الصحؼ االيرانية كأكؿ هف اهتينكا 
الصحافة في ايراف ككيفية طبع أكؿ صحيفة ايرانية ككذلؾ الهكاضيع التي اىتهت بيا الصحؼ كالهناىج 
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التي سارت عمييا النشرات كالهطبكعات، ككيفية تطكرىا هنذ انطبلقيا حتى العصر الحديث ، هع االىتهاـ 
. بالصحؼ التى كانت تصدر خارج إيراف قديها كها يصدر خارجيا حاليا 

: المراجع

ش .ىػ1391تاريخ هطبكعات ايراف، تيراف، : سيد فريد قاسهي

ش .ىػ1389نخستيف ىام تاريخ ركزناهو نگارم ايراف،تيراف، : راهيف رسكالؼ

ػ408طػدطظػسؼػرضمػاضترجطظػػضغػفػ
ػدارظػادبوراػ2:ػرددػاضدارات

يدرس الطالب هصطمح الترجهة ك هفيكهيا ك داللتيا ك أنكاع الترجهة كخصائصيا كالفركؽ 
.  الجكىرية بينيا  كالشركط الكاجب تكافرىا في الهترجـ 

المراجع  

  فف الترجهة  : د يحيي هعركؼ
  ترجهو كهترجـ  : غبلـ رضا رشيدم

اضطدتــوىػاضخاطــسػ
ػاضطوادػاإلجبارغظ:ػأوال
ػ501ضغػفػػ(2)تارغخػإغرانػوػحضارتؼاػطعػاضظصوص

ػػداراتػادبورغا4:رددػاضداراتػ
 :يدرس الطالب أىـ هبلهح العصكر 

  ها قبؿ الهغكؿ ، قياـ الدكلة الهغكلية ، الدكلة التيهكرية ،  الكضع الحضارل لكؿ هف ىذه الدكؿ  

 دراسة نهاذج هف النصكص التاريخية كالحضارية الخاصة بالعصر كتحميميا. 

: المراجع 

  1970فؤاد عبد الهعطى الصياد ػ بيركت . د . أ : الهغكؿ فى التاريخ  

  1987الهشرؽ اإلسبلهى فى عيد اإليمخانييف ػ أسرة ىكالككخاف  الدكحة 
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  ش 1353خكاندهير تيراف : تاريخ حبيب السير فى أخبار افراد البشر
  ش 1321قاسـ غنى تيراف : تاريخ عصر حافظ در قرف ىشتـ
  ش 1348الكاشانى تيراف : تاريخ اكلجايتك
  شرؼ الديف عمى اليزدل  : ظفرناهو ػ تاريخ عهكهى هفصؿ ايراف در دكره ال تيهكرياف

ػ502ضغػفػػ(3)اضتطبغػاتػاضضعوغظػوػاإلظذاء
ػدارظػادبورغاػ2:ػرددػاضدارات
:ػطحتوىػاضطػررػ

           التدريب عمى ترجهة هقاالت ذات صبغة تحميمية كجهؿ هركبة فى كافة الهجاالت
 (..........سياسية ، عسكرية ، اقتصادية ، عمهية  )
 التدريب عمى قراءة ك ترجهة أعهاؿ هكتكبة بالميجة العاهية 

  التدريب عمى ترجهة أخبار عربية إلى الفارسية فى كؿ الهجاالت .
  الهراجع :
  اطبلعات ىفتكى ، اطبلعات عمهى ، اطبلعات  )الصحؼ كالهجبلت الفارسية هثؿ

.... اقتصادل 
  الهكاقع اإلخبارية عمى شبكة الهعمكهات
  الرسـك الكاريكاتكرية فى الصحؼ كالهجبلت ...

ػ503ضغػفػػ(3)االدتطاعػوػاضطحادثظػ
ػدارظػادبورغاػ2:رددػاضدارات
:ػطحتوىػاضطػررػ

  استكهاؿ االستهاع إلى الحكارات العاهية  فى هستكل أعمى كترديد جهميا  كترجهتيا إلى
 .العربية 

  االستهاع إلى الهكاد اإلخبارية كترديدىا كتفريغيا كتابة كترجهتيا إلى العربية 

: المراجع 

  اسطكانات تعميـ العاهية .
  الهكاقع الناطقة بالفارسية عمى شبكة الهعمكهات الدكلية كهحطات اإلذاعة كالفضائيات .

ػ504اضطصادرػاضغاردغظػضغػفػ
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ػػدارظػادبورغا2رددػاضداراتػ
دراسة في الهصادر الفارسية الخاصة ك العاهة فى التاريخ اإلسبلهى لهؤرخى الفرس هع ترجهة 

نصكص هنيا 

: المراجع

  تاريخ بييقى
  خكاند هير  : حبيب السير
  عفاؼ زيداف . د . الكرديزل ، ترجهة أ : زيف األخبار
  فؤاد . د . عبد العيـ حسنيف كأ. د . الراكندل ، ترجهة أ : راحة الصدكر كآية السركر

. الصياد 
ػ505األدبػاضغاردؼػاضصوسؼػضغػفػ

ػداراتػادبورغاػ4رددػاضداراتػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

  التعريؼ بالتصكؼ اإلسبلهى كخصائصو كعبلقتو باألدب
  التعريؼ بأبرز أدباء الصكفية. 

  التعريؼ بأىـ الهصادر الصكفية الفارسية 

  دراسة  نهاذج لركاد األدب الصكفى كتحميميا كترجهتيا .
: المراجع 

  الكبلبذل : التعرؼ لهذىب اىؿ التصكؼ
   الرسالة القشيرية ألبى القاسـ القشيرل
  ألبى نصر الطكسى : المهع
  سعاد الحكيـ  . د : الهعجـ الصكفى
  هحهد بف الهنكر  : اسرار التكحيد فى هقاهات الشيخ أبى سعيد
  قاسـ غنى : تاريخ تصكؼ در اسبلـ
  اليجكيرل  : كشؼ الهحجكب
  فريد الديف العطار : تذكرة األكلياء
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  جبلؿ الديف الركهى: هثنكل هعنكل 

ػ506طتطضبػاضصضغظػضغػع(ػتحضغلػاضظصػاألدبؼػ)(3)اضضعظػاضطربغظ
ػدارظػادبورغاػ2:ػرددػاضداراتػ

يتدرب الطالب هف خبلؿ دراسة النصكص األدبية العربية الشعرية كالنثرية عمى كيفية تحميؿ 
النص األدبى إلى عناصره األساسية ،كرده إلى هدرسة أدبية عمى أساس عمهى ،كهناقشة هكاصفاتو الفنية 
بداء الرأل فيو هع بياف ها يقع فيو الطبلب هف أخطاء أثناء التحميؿ كتصحيحيا  كذلؾ تطبيقا لها تهت  كا 

. (نظرية النقد األدبى )دراستو نظريا فى الهستكل الثالث فى هادة 

: المراجع

  هايختاره أستاذ الهادة هف نصكص عربية شعرية أك نثرية أك كتب فى عمـ النقد األدبى تحقؽ اليدؼ
. هف الهادة 

اضطوادػاالختغارغظػ
ػ

ػ507أرالمػإغراظغظػضغػفػ
ػدارظػادبورؽػ2رددػاضداراتػ

كيتعرؼ الطالب عمى السير الذاتية لبعض هشاىير ايراف في شتى الهجاالت السياسية كاالقتصادية 
. كالثقافية كالرياضية كالفنية كغيرىا

شيريف عبادم الهحاهية كالناشطة الحقكقية الحاصمة عمى جائزة : كهف ىؤالء الهشاىير عمى سبيؿ الهثاؿ
ـ، كالعب الكرة االيراني هحهد عمي كريهي الذم حصؿ عمى لقب أفضؿ العب 2003نكبؿ لمسبلـ عاـ 

كالذم يحتفظ حاليا باإلرقاـ العالهية لرياضة " ىرقؿ إيراف"ـ، كحسيف رضا زاده الهمقب بػ2004أسيكم عاـ 
. رفع األثقاؿ لمكزف الثقيؿ ، كغير ىؤالء ههف كانت ليـ بصهات عمى الحياة فى إيراف

: المراجع

.  الدكريات كالهجبلت كشبكة الهعمكهات الدكلية 
ػ508فػضغػاضغاردغظػاضطخطوطات

ػادبورغاػدارظػ2ػاضداراتػردد
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ػاضطػررػطحتوى

التعريؼ بالهخطكط ك أنكاع الخطكط العربية، دراسة فيارس الهخطكطات فى الهكتبات العاهة ك 
. الهخطكطات الفارسية بدار الكتب الهصرية 

اضطدتــوىػاضدــادسػ
ػاضطوادػاإلجبارغظ:ػأوال

ػ
ػ601ضغػفػػ(2)األدبػاضغاردؼػطعػاضظصوص

ػداراتػادبورغاػ4:ػرددػاضدارات
:ػطحتوىػاضطػررػ

  أىـ هبلهح العصكر األدبية الهغكلية ك الصفكية ك التيهكرية هف حيث الهكضكعات
األدب الهذىبى ، ىجرة الشعراء إلى ببلد اليند ، األدب  )كالسهات الفنية السائدة  فى أدبيا

 (التعميهى ، األدب الشعبى  
  التعريؼ بأىـ أدباء العصر .
  تدريس نصكص نثرية كشعرية يتـ هف خبلليا تحميؿ تمؾ الهبلهح كالسهات .

: المراجع 

  ـ 1977هحهد السعيد عبد الهؤهف ػ. د . أ : الظكاىر األدبية فى العصر الصفكل
  ـ 1984هحهد السعيد عبد الهؤهف ػ . د . أ : األدب فى العصر الصفكل
  ش 1329زيف العابديف هؤتهف : تحكؿ شعر فارسى
  ش 1339 4شبمى النعهانى ج : شعرالعجـ 
  ش1316ركابط ادبى إيراف كىند  .

ػ602ضغػفػػ(4)اضتطبغػاتػاضضعوغظػوػاإلظذاء
ػدارظػادبورغاػ2:ػرددػاضدارات
:ػػطحتوىػاضطػررػ

  التدريب عمى ترجهة الهكاد اإلعبلهية الفارسية ذات الصبغة التحميمية كالجهؿ الطكيمة
 الهركبة فى كؿ الهجاالت 
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  . التدريب عمى ترجهة الهكاد اإلعبلنية كالتعميقات عمى رسـك الكاريكاتير كالهسرحيات
 .الهكتكبة بالعاهية 

 التدريب عمى ترجهة الهكاد اإلخبارية العربية إلى الفارسية فى كؿ الهجاالت. 

: المراجع 

  ديدكاه اقتصادل ، هطالعات : الهقاالت التحميمية هف الصحؼ كالهجبلت الفارسية هثؿ
. خاكر هيانو كغيرىا 

  هكاقع تحميؿ األحداث الجارية بشبكة الهعمكهات الدكلية كهحطات اإلذاعات الفارسية
. كالفضائيات الناطقة بالفارسية 

ػ603ضغػفػ(4)االدتطاعػواضطحادثظػ
ػدارظػإدبورغًاػ2رددػاضداراتػ
ػ:طحتوىػاضطػررػ

 التدريب عمى االستهاع إلى هناقشات بيف أكثر هف اثنيف هف الهتحدثيف بالعاهية .
  االستهاع إلى الهكاد اإلخبارية ذات الطابع التحميمى كتفريغيا كتابة كترجهتيا إلى العربية 

: المراجع 

  شرائط الكاسيت أك اسطكانات هحهمة  بهحادثات عاهية .
 الهكاقع الناطقة بالفارسية عمى شبكة الهعمكهات الدكلية كاإلذاعات كالفضائيات  .

ػ604اضغظونػاالدالطغظػسؽػإغرانػطعػاضظصوصػضغػفػ
 ػداراتػإدبورغًا4رددػاضداراتػ
:ػػطحتوىػاضطػررػ

  نشأة الفنكف كالعهارة اإلسبلهية كتطكرىا .
  عالهية الفف اإلسبلهى. 

  طرز الفنكف كالعهارة اإلسبلهية اإلقميهية. 

  طرز الفنكف كالعهارة اإلسبلهية الهحمية فى إيراف: 

 ( القاجارل– الصفكل –  الهغكلى كالتيهكرل – السمجكقى – الطراز العباسى) 

  تاريخ العهارة اإلسبلهية فى إيراف كطرزىا الهختمفة. 

 ، تاريخ الفنكف اإلسبلهية فى إيراف كطرزىا الهختمفة 
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 (النسيج كالسجاد – األخشاب – الهعادف – فف الخزؼ  )     

  التصكير اإلسبلهى فى إيراف كهدارسو الهختمفة .
  الخط ككتابة الهخطكطات كتزكيقيا. 

: المراجع

 زكى هحهد حسف . الفنكف اإليرانية فى العصر اإلسبلهى ، د .
 زكى هحهد حسف . فنكف اإلسبلـ ، د. 

 زكى هحهد حسف . أطمس الفنكف الزخرفية كالتصاكير اإلسبلهية ، د. 

 زكى هحهد حسف . التصكير اإلسبلهى عند الفرس ، د. 

 حسف الباشا . هدخؿ إلى اآلثار اإلسبلهية ، د. 

 حسف الباشا . التصكير اإلسبلهى فى العصكر الكسطى ، د. 

  هحهد عبد العزيز هرزكؽ . تاريخو كخصائصو ، د– الفف اإلسبلهى. 

 حسف عبد الكىاب . تاريخ الهساجد األثرية ، د. 

  أحهد عيسى : الفنكف اإلسبلهية ، ديهاند ، ترجهة. 

 عباس زهانى .  تأثير ىنر ساسانى در ىنر اسبلهى  ، د. 

  آشنائى باهعهارل اسبلهى ايراف ، استاد هحهد كريـ پيرنيا. 

  ىنر اسبلهى ، پرفسكر ارنست ككنؿ ، ترجهوء هيندس ىكشنگ طاىرل
ػ605ضغػفػ(ػأوردي-ػترصؽػ)ػ(2)اضضعظػاضذرشغظػ

إدبورغًاػ دارظ 2 اضدارات ردد
:ػطحتوىػاضطػررػ
  دراسة نهاذج هف النصكص األدبية تناسب العصر الذل يدرسو الطالب فى نفس الفصؿ

. الدراسى 
: المراجع 

  يختار األستاذ النصكص الهطمكبة هف الهراجع الهناسبة . 

ػ606ضغػأور(ػطتطضبػاضصضغظ)ثاضثًاػ(ػظصوصػأدبغظػطتخصصظػ)ػ(3)اضضعظػاألوربغظػاضحدغثظػ
ػدارظػإدبورغًاػ2رددػاضداراتػ
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يتدرب الطالب هف خبلؿ دراسة النصكص األدبية األكربية عمى كيفية تذكؽ كتحميؿ النص الهتعمؽ بها 
. يدرسو الطبلب هف هعمكهات حكؿ تخصصاتيـ الشرقية كشعكبيا كحضارتيا

ػػاالختغارغظػاضطوادػثاظغًا

ػػ607ضغػفػػ(سؽػاضطذرقػػ)األدبػاضغاردؽػخارجػإغرانػ
 ػدارظػإدبورغًا2رددػاضداراتػ

دراسة عكاهؿ انتشار األدب الفارسي خارج إيراف كأىـ الببلد التي راج فييا في الهشرؽ كالتعريؼ 
. بأىـ األدباء في ىذه الببلد كابداعاتيـ األدبية كترجهة نهاذج هنيا 

: المراجع

  تاريخ ادبيات ايراف: رضا زاده شفؽ 

  تاريخ ادبيات ايراف: ذبيح اهلل صفا 

  تارخ األدب في إيراف : ادكارد براكف
ػػ608ترجطظػطنػاضغاردغظػوإضغؼاػضغػفػ

ػدارظػإدبورغًاػػ2رددػاضداراتػ
لييا فى هجاالت تخصصية هثؿ االجتهاع ، : يتدرب الطالب عمى ترجهة نصكص هف الفارسية كا 

كغير ذلؾ هها لـ ..الزراعة ، الصناعة ، االعبلنات ، القانكف ، االختراعات كاالكتشافات العمهية ، اآلثار 
. يتـ التطرؽ إليو هف هجاالت الترجهة خبلؿ الهستكيات السابقة

: المراجع

   الكتب كالهجبلت الهتخصصة فى تمؾ الهجاالت أك شبكة الهعمكهات الدكلية.   

:ػاضطدتــويػاضدابــعػ
ػاضطوادػاإلجبارغظ:ػأوال

ػ701ضغػفػػ(3)تارغخػإغرانػطعػاضظصوصػ
ػداراتػإدبورغًاػ4رددػاضداراتػ
ػ:طحتوىػاضطػررػ



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

321 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

  الدكلة القاجارية كأبرز حكاهيا ، الدكلة  ): الهبلهح التاريخية كالحضارية العاهة لمعصر كأىهيا
البيمكية ، الثكرة اإلسبلهية ، العبلقات اإليرانية  ػ العالهية ،الحرب اإليرانية العراقية ، الكضع 

 (الحضارل إليراف 

 دراسة نصكص فارسية تغطى النقاط السابقة كتحميميا. 

: المراجع 

 ـ 1988إبراىيـ الدسكقى شتا . د . أ : الثكرة اإليرانية ، الجذكر كاأليدكلكجية
 سعيد الصباغ  . د : 1941 ػ 1900تاريخ إيراف السياسى  ، جذكر التحكؿ
 ـ 2000القاىرة
 عباس اقباؿ اشتيانى : تاريخ كاهؿ ايراف
 ش 1342ايراف در دكره ال سمطنت قاجار عمى اصغر شهيـ ػ
 هحهد رضا بيمكل: بسكل تهدف بزرؾ 

 ش 1380هجتبى هقصكدل : تحكالت قكهى در ايراف
 ش  1376هسعكد رضكل: تاريخ سياسى ايراف از انقبلب تا جنؾ

ػػ702اضتطبغػاتػاضضعوغظػواإلظذاءػضغػفػ
ػدارظػإدبورغًاػػ2رددػاضداراتػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

 استهرار التدريب عمى ترجهة الهقاالت الصحفية التحميمية .
 استهرار التدريب عمى قراءة الهكاد الهكتكبة بالعاهية كترجهتيا. 

 استهرار التدريب عمى ترجهة هقاالت هف العربية إلى الفارسية. 

: المراجع 

 الصحؼ كالهجبلت اإليرانية بهختمؼ أنكاعيا .
 الهكاد اإلعبلهية الهطركحة عمى شبكة الهعمكهات الدكلية .

ػػ703االدتطاعػواضطحادثظػضغػفػ
ػإدبورغًاػػ2رددػاضداراتػ
ػ:طحتوىػاضطػررػ
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 ،اجراء حكارات هفصمة بيف األستاذ كالطبلب حكؿ هكضكعات سياسية كاقتصادية كعمهية كغيرىا
 .عمى أف تككف هف هكضكعات الساعة 

 االستهاع إلى هسمسبلت أك أفبلـ أك خطب كهحاكرة الطبلب فيها كرد فييا. 

: المراجع 

 هحطات اإلذاعة كالفضائيات الناطقة بالفارسية . 

ػػ704اضظػدػاألدبؽػاضحدغثػسؽػإغرانػطعػاضظصوصػضغػفػ
ػدارظػإدبورغًاػ2رددػاضداراتػ

يدرس الطالب تاريخ النقد األدبى فى إيراف هنذ القرف الثالث اليجرل حتى هاقبؿ العصر الحديث 
بشكؿ هختصر ، ثـ يتبع ذلؾ بدراسة عكاهؿ النيضة الفكرية كاألدبية فى العصر الحديث كالتى أدت إلى 

ظيكر النقد األدبى الحديث بشكؿ هتدرج كصكال إلى صكرتو الحالية ، هع دراسة أىـ القضايا النقدية 
الحاضرة كالتعرؼ عمى األعبلـ هف النقاد اإليرانييف فى العصر الحديث كأىـ إصداراتيـ ،  

باإلضافة إلى دراسة نصكص هف الكتب النقدية الفارسية كهناقشة هاكرد فييا هف قضايا نقدية ، كالحرص 
. عمى تجديد الهادة العمهية هع ظيكر كؿ جديد فى ىذا الهجاؿ 

: المراجع

 در باره نقد ادبى : عبد الحسيف فرزاد .د
 سبؾ شناسى شعر :سيركس شهيسا .د
 در باره ادبيات كنقد ادبى : خسرك فرشيد كرد . د
  ساختار كتاكيؿ هتف : بابؾ احهدل

ػػ705األدبػاضذطبؽػسؽػإغرانػضغػفػ
ػداراتػإدبورغًاػ4رددػاضداراتػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

  التعريؼ باألدب الشعبى كأىهيتو 

  (تعريفو ، خصائصو ، أىهيتو ، الفرؽ بينو كبيف الحكهة  )الهثؿ الشعبى 

  (الفرؽ بينيا كبيف الحكاية الخرافية ، خصائصيا  )الحكاية الشعبية 

  (أنكاعيا ، أىهيتيا ، أبطاليا ، أىدافيا  )األسطكرة 
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  أنكاعيا ، ارتباطيا بالبيئة الهحمية  )األغنية الشعبية 

  تدريس نهاذج لكؿ األنكاع السابقة لمتدريب عمى كيفية التعاهؿ هعيا. 

  الهراجع :
  احساف يار شاطر ، ترجهة هحهد صادؽ نشأت  : األساطير اإليرانية القديهة
  ـ 1997غراء حسيف هينا . د  : أدب الحكاية الشعبية
  ـ 1991فاركؽ خكرشيد : أدب الحكاية الشعبية
  ـ 1971نبيمة إبراىيـ . د . أ : أشكاؿ التعبير فى األدب الشعبى
  نبيمة إبراىيـ . د . أ : قصصنا الشعبى هف الركهانسية إلى الكاقعية
  ـ 1967أحهد كها زكى . د . أ : األساطير
  ش 1352عمى اكبر دىخدا : اهثاؿ كحكـ
  ش1346ابراىيـ شككرزاده " هردـ خراساف " عقايد كرسـك عاـ 

  ش 1310ابك القاسـ فردكسى طكسى : شاىناهو
  ش 1381 ػ 403فرىنؾ هردـ ساؿ اكؿ ، شهاره

ػ706ضغػعػ(ػطتطضبػصضغظ(ػ)ظظرغظػاألدبػاضطػارنػػ)ػ(4)اضضعظػاضطربغظػ
ػػدارظػإدبورغًا2رددػاضداراتػ

الطالب هعنى األدب الهقارف كاسهو كأىهيتو ، ثـ نشأتو فى عصر النيضة األكربية كالقرف التاسع  يدرس
عشر ككيفية دخكلو إلى اآلداب الشرقية ،ثـ يدرس هناىج دراسة األدب الهقارف الهتهثمة فى الهدرستيف 

الفرنسية كاألهريكية كالهناىج الحديثة فى دراستو، ثـ يتعرؼ عمى هجاالت الدراسة فى األدب الهقارف هثؿ 
األجناس األدبية كالتاريخ كالعركض كالقافية كاألساليب الفنية كالهكاقؼ األدبية كالنهاذج البشرية كالكتب 

ػ.كالهصادر كالهذاىب األدبية كاآلداب القكهية لمشعكب األخرل

: المراجع

 األدب الهقارف: هحهد غنيهى ىبلؿ . د 

 دكر األدب الهقارف فى تكجيو دراسة األدب العربى : هحهد غنيهى ىبلؿ . د
الهعاصر 

  عبد السبلـ كفافى  . د : فى األدب الهقارف
 األدب الهقارف هف هنظكر األدب العربى     : عبد الحهيد إبراىيـ . د
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  (هترجـ)األدب الهقارف : بكؿ فاف تيجـ 
  دراسات فى األدب الهقارف : عبد الرزاؽ حهيدة

(ػواحدةػطادةػاضطاضبػغختارػ)االختغارغظػاضطوادػثاظغًا

ػػ707اضطجتطعػاإلغراظؽػاضحدغثػضغػفػ
ػػدارظػإدبورغًا2رددػاضداراتػ
ػ:يدرس الطالب 

   تككينات الهجتهع اإليراني عرقيان كلغكيان كدينيان
  التقسيـ الطبقي لمهجتهع اإليراني
  (النقابات الهينية، االتحادات األىمية، هنظهات الهجتهع الهدني )القكم الهجتهعية الهدنية 

  التفاعؿ بيف قكم الهجتهع
  الحريات العاهة، الفساد اإلدارم، سيطرة رجاؿ  )الهشكبلت الهجتهعية الرئيسة في إيراف

 (الديف
المراجع 

 1350، تبرٌز، نگاهی به جامعه شناسی نافرمانی: آرٌان پور، امٌر حسٌن 

 دٌکتاتوری وتوسعه سرماٌه داری در اٌران : فرد هالٌدی

 شهر نشٌنی در اٌران : فرخ حسامٌان

 أسٌب های اجتماعی اٌران : جعفر سخاوت

ػ708دراداتػإغراظغظػططاصرةػسؽػاضدغادظػواالشتصادػضغػفػ
ػدارظػإدبورغًاػ2رددػاضداراتػ
:ػغدرسػاضطاضبػ

  المرشد، الرئٌس، مجلس الشورى اإلسالمً،  )بنٌة مؤسسات السلطة فً الدولة
 (مجلس صٌانة الدستور، مجمع تحدٌد مصلحة النظام

  التٌارات السٌاسٌة والتنظٌمات الحزبٌة

  ً(حزب هللا، قوي البسٌج والحرس الثوري )جماعات الضؽط فً المجتمع اإلٌران 

  الحوزات العلمٌة، روحانٌت مبارز، روحانٌون  )المؤسسات الدٌنٌة الفاعلة مجتمعٌاًا
 (مبارز، اللجان الثورٌة

   ًالبنٌة الهٌكلٌة لالقتصاد اإلٌران

   ًاالنشطة االحتكارٌة فً االقتصاد اإلٌران

  دور األوقاؾ اإلسالمٌة فً توجٌه األنشطة السٌاسٌة واالجتماعٌة
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: المراجع

 قدرت سٌاسً وماشٌن دولتً : بورالتسكً، فٌودر

 دولت وحكومت در اٌران : رواسانً، شابور

 ًتوسعه وجامعه سنتً  : رضا قلً، عل

 در آمدي بر جامعه شناسً سٌاسً در اٌران : حسٌن بشٌرٌه

اضطدــتوىػاضثاطــنػ
اضطوادػاإلجبارغظػ-ػأواًل

ػػ801اضذطرػاضغاردؽػاضحدغثػواضططاصرػضغػفػ
ػداراتػإدبورغًاػػ4رددػاضداراتػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

  التعريؼ بأىـ الهبلهح الهكضكعية كالسهات الفنية لمعصر. 

  بداعاتيـ  .التعريؼ بأىـ شعراء العصر كا 

  دراسة نهاذج هف أعهاليـ كتحميميا كترجهتيا. 

: المراجع 

  بديع هحهد . د. أ : قضايا الشعر الفارسى الحديث فى النصؼ األكؿ هف القرف العشريف
. جهعة 

  2 ، 1يحيى آريف بكر ، ج : از صبا تا نيها  

  رسالة دكتكراه غير : نيها يكشيج كاالتجاه التجديدل فى الشعر الفارسى الحديث كالهعاصر
ـ 1981رهمة هحهكد غانـ : هنشكرة 

  1988ايهاف الغزالى : رسالة هاجستير غير هنشكرة : كميات هصكر عشقى .
  رسالة دكتكراه غير : الظكاىر االجتهاعية الجديدة فى الشعر الفارسى بعد الثكرة الدستكرية

   1996.ايهاف الغزالى : هنشكرة 

ػ802اضظثرػاضغاردؽػاضحدغثػواضططاصرػضغػفػ
ػإدبورغًاػ4رددػاضداراتػ
ػ:طحتوىػاضطػررػ

  دراسة أىـ الهبلهح الهكضكعية كالسهات الفنية لكؿ هف الهسرحية كالهقاؿ القصة ، القصة
 القصيرة، الركاية
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  التعريؼ بركاد كؿ هنيا .
  دراسة نهاذج هف إبداعات الركاد كتحميميا كترجهتيا. 

: المراجع 

  ىنر داستاف نكيسي  : ابراىيـ يكنسي
  از صبا  تا نيها : يحيي آريف بكر
  نقد ادبي  : سيركس شهيسا
  2535ابراىيـ يكنسى ػ تيراف ،: ىنر داستاف نكيسى 
  1364جهاؿ هير صادقى ، تيراف ، : عناصر داستاف    
  1362رضا براىنى ، تيراف   : قصو نكيسى 

  2535هحهد استعبلهى ، تيراف  : بر رسى ادبيات اهركز 
  هحهكد كيانكش ، تيراف ،: بررسى شعر كنثر فارسى هعاصر 

ػػ803ضغػفػػ(6)اضتطبغػاتػاضضعوغظػواإلظذاءػ
ػدارظػإدبورغًاػػ2رددػاضداراتػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

  استهرار التدريب عمى ترجهة الهقاالت الصحفية التحميمية .
  استهرار التدريب عمى قراءة الهكاد الهكتكبة بالعاهية كترجهتيا. 

  استهرار التدريب عمى ترجهة هقاالت هف العربية إلى الفارسية. 

: المراجع 

  الصحؼ كالهجبلت اإليرانية بهختمؼ أنكاعيا .
  الهكاد اإلعبلهية الهطركحة عمى شبكة الهعمكهات الدكلية

ػ804ضغػفػػ(6)االدتطاعػواضطحادثظػ
ػدارظػإدبورغًاػ2رددػاضداراتػ
ػ:طحتوىػاضطػررػ

  اجراء حكارات هفصمة بيف األستاذ كالطبلب حكؿ هكضكعات سياسية كاقتصادية كعمهية
 .كغيرىا، عمى أف تككف هف هكضكعات الساعة 

  االستهاع إلى هسمسبلت أك أفبلـ أك خطب كهحاكرة الطبلب فيها كرد فييا .
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: المراجع 

  هحطات اإلذاعة كالفضائيات الناطقة بالفارسية
ػػ805اضدراداتػاألدبغظػاضطػارظظػطعػاضظصوصػضغػفػ

ػػػدارظػإدبورغًا2رددػاضداراتػ
  دراسة هكضكعات هقارنة بيف األدبيف العربى كالفارسى هف خبلؿ النصكص 

 هثؿ قصة ليمي كالهجنكف ، كتاب كميمة كدهنة ، ألؼ ليمة كليمة، رسالة الخمكد إلقباؿ كغيرىا 

:  المراجع 

  هحهد غنيهى ىبلؿ . د .أ : األدب الهقارف
  بديع هحهد جهعة . د . أ : األدب الهقارف
  هحهد السعيد جهاؿ الديف. د . أ : دراسات فى األدبيف العربى كالفارسى 

  رهمة غانـ . د . أ : الهزدكج كالهثنكل بيف العربية كالفارسية
  رهمة غانـ . د . أ : الهؤثرات الفارسية فى شعر بشار بف برد
  رهمة غانـ . د . أ : فف الحبسيات بيف أبى فراس الحهدانى كالخاقانى
  رهمة غانـ . د .أ : رهز الناقكس بيف السياب كنيها يكشيج
  رهمة غانـ . د . أ : القصة الشعرية بيف الهمؾ كاألهير
  د عبد السبلـ كفافي : دراسات في األدب الهقارف 

ػ806ضغػأورػ(ػطتطضبػاضصضغظػ(ػ)ػإظذاءػ)(4)اضضعظػاألوربغظػاضحدغثظػ
ػدارظػإدبورغًاػػ2رددػاضداراتػ

 هراعاة هع العهؿ جيات فى عمييا الهتعارؼ بالطريقة الشخصية بياناتو كتابة عمى الطالب يتدرب
 كفقا هكضكعات كتابة فى كيستخدهيا بتخصصو الهرتبطة الهصطمحات بترجهة الطالب يمـ أف

 تخصصه لهجاؿ

ػاختغارغظػطػررات

ػػ807دراداتػسؽػاضطدرحػاإلغراظؽػضغػفػ
ػدارظػإدبورغًاػػ2رددػاضداراتػ
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:ػطحتوىػاضطػررػ
  كحديثان  قديهان  اإليراني الهسرح تطكر عف نبذة

 دراسة أىـ الهبلهح الهكضكعية كالسهات الفنية لمهسرحية 

 (  تاريخو... هسرح التعزية ، هسرح الطفؿ ، هسرح العرائس ، ....) 

  التعريؼ بركاد كؿ هنيا .
  دراسة نهاذج هف إبداعات الركاد كتحميميا كترجهتيا. 

: الهراجع 
  ـ 1961درينى خشبة : أشيرالهذاىب الهسرحية
  ـ 1980عبد الرحهف ياغى  . د : فى الجيكد الهسرحية
  فكبيكف باكرز ، ترجهة أحهد رضا هحهد  : الهسرح فى الشرؽ
  ـ 1999عبد القادر حسيف . د : الهسرح اإليرانى
  ـ 1979عبد القادر حسيف . د  : (العصى بأيدل سكاف كرزيؿ  )هسرحية
  عبد القادر حسيف . د : هسرحية هيرج الهمؾ ، ترجهة كدراسة
  عبد القادر حسيف . د : هسرح الطفؿ عند تقى هشككتى ، ترجهة كدراسة
  ش 2535 2جهشيد همؾ بكر ج: ادبيات نهايشى در ايراف
  ش 1334ابك القاسـ جنتى عطائى : بنياد نهايش در ايراف

ػػ808األدبػاضغاردؽػخارجػإغرانػضغػفػ
ػدارظػإدبورغًاػػ2رددػاضداراتػ

: يدرس الطالب اإلنتاج األدبى الحديث فى المغة الفارسية فى ببلد الهيجر الغربى فى هجاالت 
هع التركيز عمى أىـ االتجاىات السائدة . القصة ، الركاية ، القصة القصيرة، الشعر، النقد األدبى، الصحافة

. فى تمؾ اإلبداعات هف الجكانب الهكضكعية كالفنية كالجهالية ،كدراسة نهاذج هنيا هع تحميميا أدبيا

 : المراجع

  أهيركا، كندا، انجمترا،  )الدكاكيف الشعرية كالهجهكعات القصصية كالصحؼ الصادرة فى الغرب
. ، شبكة الهعمكهات الدكلية  (فرنسا
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اضضعظػاضترصغظػ
اضطدتويػاضثاضثػ

"ػاضطوادػاالجبارغػ"أوالػ
(:ػ2)ضعػػساردغظػ(1

دارتانػأدبورغاػ:ػرددػداراتػاضطػررػ
ػ301ضغػت:صودػاضطػرر

ػ101ضغػف:اضطتطضبػاضدابق
:ػطحتوىػاضطػررػ

نتاجيـ األدبى كيتـ ذلؾ هف خبلؿ النصكص الفارسية   .  التعريؼ بأعبلـ األدب الفارسى كا 

: الهراجع 

 . يختار أستاذ الهادة نهاذج هف هختمؼ هصادر األدب تتناسب هع الهرحمة الزهنية التى يدرسيا الطالب

(:ػ1)تطبغػاتػضعوغظػوػإظذاءػ(2
أربعػداراتػأدبورغاػ:ػرددػداراتػاضطػررػ

ػ302ضغػتػ:صودػاضطػرر
:ػطحتوىػاضطػررػ

تدريب الطالب عمى تطبيؽ ها درسو هف قكاعد ك عمـك المغة في كتابة هكضكعات بسيطة بالمغة التركية 
 .كالتعريؼ بنفسو  ككصؼ ها يدكر حكلو

  المراجع :
يختار األستاذ نهاذج الدراسة الهناسبة  

:ػدالجػظػاضرومػ(3
ثالثػداراتػأدبورغاػ:ػرددػداراتػاضطػررػ

ػ303ضغػت:صودػاضطػرر
:ػطحتوىػاضطػررػ
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 حتى عشر الحادم القرف هطمع في دكلتيـ قياـ هنذ الركـ سبلجقة ام األناضكؿ سبلجقة تاريخ 
  .عشر الثالث القرف اكاخر

 الصميبية الحهبلت كصد األناضكؿ تتريؾ فى دكرىـ 

 الهحتكل ذات فى نصكص ترجهة . 
 : المراجع

1.Osman Turan : Selcuklular Tarihi ve Turk Islam Medeniyeti Ist . 1969 

2.Ibrahim Kafes Oglu : Selcuklu Tarihi Ist 1972. 

3.Yilmaz ozutna: Selcuklular ve Anadolu Beylikleri Ist 1964. 

4.Zaki Validi Togan : Turk Tarihine Giris Ist 1981. 

5.Cagtay Ulucay : Ilk Musluman Turk Devletleri Ist 1977. 

:ػطظاعجػاضبحثػ(4
دارتانػأدبورغاػ:ػرددػداراتػاضطػرر

ػ304ضغػت:صودػاضطػرر
:ػطحتويػاضطػرر

 الخاصة كالهراجع بالهصادر التعريؼ. البحث كتابة ككيفية العمهى البحث بهناىج لتعريؼ 
. درسو ها كتطبيؽ بحث، بكتابة الطبلب تكميؼ. كحضارتيا كتاريخيا كآدابيا التركية بالمغة

 : الهراجع 
 الديف جهاؿ السعيد هحهد . د . أ : البحث هناىج 
 شمبى أحهد . د . أ : رسالة أك بحثا تكتب كيؼ 
 الخطيب عجاج هحهد . د : كالهصادر كالبحث الهكتبة فى لهحات  
 عهيرة الرحهف عبد . د : كالهصادر البحث عمى أضكاء . 

 :رضومػاضضعظػاضترصغظػػ(5
ثالثػداراتػأدبورغاػ:ػػرددػداراتػاضطػررػ

ػ305ضغػتػ:صودػاضطػرر
:ػطحتوىػاضطػررػ
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 األكلى الفرقة في التركية المغة قكاعد هف دراستو تتـ لـ ها  األكؿ الدراسى الفصؿ فى يستكهؿ 
 صيغة ك االشتقاقات ك الهركبة الفعمية الصيغ دراسة كذلؾ ك ، البلتيني ك العربي بالحرفيف
  أنكاعيا ك الجهمة تركيب ك الصمة

 الهحسنات ، الكناية  ، االستعارة ، التشبيو هثؿ ) التركية فى الرئيسية الببلغية الفنكف دراسة 
   (البديعية

  الهعاجـ عمـ إلى هدخؿ.  

  الداللة عمـ إلى هدخؿ  . 
  (النصكص خبلؿ هف هاسبؽ كؿ كتطبيؽ تدريس يتـ . ) 
 الهراجع : 
 الجاهعي الهكتب المغكم، البحث كهناىج المغة عمـ في هباحث":دكتكر"لكشف اليدل نكر 

 . ـ 2001 اسكندرية ، الحديث
 ـ1986 ، الثقافة دار ، المغة في البحث هناىج" : دكتكر "حساف تهاـ . 
 ك لمنشر غريب دار ، الحديثة الهناىج ك التراث بيف المغة عمـ":دكتكر"حجازم فيهي هحهكد 

 . ـ 1994 القاىرة ، التكزيع
 الخانجي هكتبة ، المغكم البحث هناىج ك المغة عمـ الى الهدخؿ": دكتكر"التكاب عبد رهضاف 

 . ـ 1997 ، القاىرة ، التكزيع ك النشر ك لمباعة
 ـ2004 1ط ، كالنشر لمطباعة اآلداب الهعاصرة،هكتبة المسانية الهدارس":دكتكر "بككرة نعهاف .
 2001 القاىرة.كالنصكص العثهانية المغة": دكتكر"عباس سهير 
 2002 القاىرة ، النصكص هع العثهانية المغةالتركية قكاعد":دكتكر "حاهد هحهد .
 ـ1978.القاىرة.العثهانية التركية المغة":دكتكر"هحجكب نصر إدريس .

ػاالختغارغظػاضطواد:"ثاظغا

:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطػدطػػسؽػرضمػاضترجطػػ
دارتانػأدبورغاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:رددػداراتػاضطػرر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ307ضغػت:صودػاضطػرر
:ػطحتويػاضطػرر

 البسيطة الجهمة عمى تعتهد العربية إلى التركية هف هتنكعة نصكص ترجهة هع الترجهة نظرية دراسة
 .إلكتركنية أك كرقية كانت سكاءا كالهركبة
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  :الهراجع

 ـ1986. لمكتاب العاهة الهصرية الييئة.القاىرة.كهشكبلتيا الترجهة:خكرشيد زكي إبراىيـ. 

 ـ1986.لمكتاب العاهة الهصرية الييئة.القاىرة.الترجهة فف:خمكصي صفاء. 

 لمتأليؼ الهصرية الدار.القاىرة.العربي األدب في الترجهة فف:حسف الغني عبد هحهد 
 .ـ1966.كالترجهة

5-Savory:The Art of Translation.london.Jonathan Cape.1968. 

(ػػطتطضبػصضغظػ()ػظظرغػػاضظػدػاألدبؼػػ)ػ(2)اضضعظػاضطربغظ
 دارتانػأدبورغا:ػرددػداراتػاضطػررػ

ػ308:ػصودػاضطػرر
ػعػ105ضغ:اضطتطضبػاضدابق
:ػطحتوىػاضطػررػ

 مدرسة- النصية األتجاىات - النفسي المنيج- التاريخي المنيج- والمفيوم المصطمح االدبي النقد: األدبى النقد مناىج
 النصى، النقد مناىج الجديد، النقد

. التمقي جماليات - التفكيكي المنيج- البنائي المنيج - االسموبي المنيج-

 ( الرمزية ، الواقعية ، ،الرومانسية الجديدة الكالسيكية) األدبية االتجاىات

 (المقال القصيرة،المسرحية، والقصة والقصة الفنية،الرواية وعناصره الشعر)األدبية األجناس

 (  ،االغتراب التصوف ، والمدينة القرية ثنائية )  األدب فى موضوعية عناصر

  .العربية األدبية النصوص من نماذج عمى التطبيق

  : المراجع

 األدبي النقد :ىالل غنيمي محمد. 

 م2004. القاىرة.الثقافة لقصور العامة الييئة.الشعري النص في السردية البنية:زيدان محمد 
- H.Ibrahım Şener,Dr.Alim yıldız:Türk İslam Edebiyatı.Rağbet 

yayınlar,İstanbul.2003. 
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-M.Kaya Bilgegil:Edebıyat Bilgi ve Teorileri (Belağat)2B. Enderun Kitabevi. 

İstanbul.  1989." 

- Mehmet Çavuşoğlu:Kasidelerinden Örnekleri.Ankara.1991. 

Nıhad Sami Banarlı:Resimli Türk Edebiyatı. C1.İstanbul.1998.- 

-Necla Pekolcay,Selçuk Eraydın,Mustafa Tahralı,Mustafa Uzun,Husrev 

Subaşı:İslamı Türk Edebiyatında Şekil ve Nevilere Giriş.Kitabevi.İstanbul.1996.  

Orhan Soysal:Eski Türk Edebiyatı Metinleri.Ankara.1978.- 

:ػاضتصوفػاإلدالطؼػرظدػاالتراكػػطعػاضظصوص
دارتانػأدبورغاػ:ػرددػداراتػاضطػرر

ػ307ضغػت:صودػاضطػرر
:ػطحتوىػاضطػررػ

  عندىـ الصكفية الطرؽ أىـ ك األتراؾ عند التصكؼ نشأة.  

  التركي كالهجتهع الفكر فى التصكؼ أثر. 

 األتراؾ عند انتشارا األكثر الصكفية الطرؽ هف نهاذج دراسة. 

 التركية النصكص هف نهاذج ترجهة.  

 : الهراجع

 ـ2007 .القاىرة.البكتاشية الطريقة" :دكتكر"العاؿ عبد هحهد بديعة 
 األعمى الهجمس ، اهلل عبد هحهد عبداهلل األكائؿ،ترجهة األتراؾ ككبريمى،الهتصكفكف فؤاد هحهد 

. جزئيف فى لمثقافة
-Hacı Reşid Paşa:Tasavvuf Tarikatlar Silsilesi ve Islam ve 

Ahlakı.İstanbul.1965. 

- İsmet Zeki Eyub oğlu:Günün Işığında Tasavvuf Mezhepler Tarihi.İstanbul.1987. 

-Fuad Köprülü:Türk Edebiyatında İlk Mutasavvuflar.2.B.Ankara.1966 

- Seyit Kemal Karaalıoğlu:Türk Edebıyatı Tarihi.1C.2B.İstanbul.1980. 
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-Necla Pekolcay:İslami Türk Edebiyatı Tarihi.1B.İstanbul.1981. 

- Abddurrahman Güzel:Tekke Şiiri.Türk Dili :Aylık Dil Dergisi.CLV:2.Türk  

اضطدتويػاضرابعػ
 اضطوادػاإلجبارغػ

 (:ػػ1)ادتطاعػوػطحادثظػ(1
دارتانػأدبورغاػػ:ػػرددػداراتػاضطػررػ

ػ401ضغػت:صودػاضطػرر
:ػطحتوىػاضطػررػ

 ك شفكيا هتنكعة هكضكعات عف هختمفة،كالتعبير هكاقؼ في التركية بالمغة الهحادثة اجراء عمى التدريب
. هناسبة لغكية حصيمة لتككيف تحريريا

 :  الهراجع

 . بهحادثات  هحهمة اسطكانات أك الكاسيت شرائط- 

. TÖMER   تركي فى بيا الناطقيف لغير التركية المغة تعميـ هركز يصدرىا التى التركية المغة تعميـ كتب- 

(:ػ2)تطبغػاتػضعوغػػواظذاءػ(2
دارتانػأدبورغاػ:رددػداراتػاضطػرر

ػ402ضغػت:صودػاضطػرر
ػ302:اضطتطضبػاضدابق
:ػػطحتويػاضطػرر

  بنفسو كالتعريؼ التركية بالمغة بسيطة هكضكعات كتابة في المغة عمـك ك قكاعد هف درسو ها تطبيؽ عمى الطالب تدريب
 .حكلو يدكر ها ككصؼ

 : الهراجع

 الهناسبة الدراسة نهاذج األستاذ يختار
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(:ػ1)اضضؼجاتػاضترصغػػ(3
دارتانػ:رددػداراتػاضطػرر

ػ403ضغػت:صودػاضطػرر
:ػػاضطػررػطحتوي

 الجهمة تككيف-األعداد –الضهائر- الصفة- كحاالتو اإلسـ-الحديثة التركية الميجات أبجدية الطالب يدرس
.     الهركبة الفعمية،األفعاؿ الجهمة تككيف- اإلسهية

: الهراجع

 القديـ األكيغكرم اإلسبلهي األدب نهاذج هع األكيغكرية المغة قكاعد:الكاشغرم جهاؿ الرحهف عبد 
. ـ2010.القاىرة.كالحديث

 ـ2010.القاىرة.الهعاصرة األكيغكرية المغة: الكاشغرم جهاؿ الرحهف عبد .
 (:ػ1(ػ)حتؼػاضتظظغطات)األدبػاضترصؽػػ(4

أربعػداراتػأدبورغاػ:ػرددػداراتػاضطػررػ
ػ404ضغػت:صودػاضطػرر

:ػطحتوىػاضطػررػ
 . عشر الثاهف القرف نياية حتى تطكره ك نشأتو ، الديكاني األدب دراسة

.  النصكص خبلؿ هف أعبلهو كأىـ الديكانى األدب خصائص

  .كنثرا شعرا العثهانية بالحركؼ الديكانى األدب هف نصكص ترجهة

 :  الهراجع

 2000 القاىرة، ، التركى األدب تاريخ": دكتكر "الهصرل هجيب حسيف .
 ـ2007. القاىرة. لمنشر الثقافية الدار.العثهاني التركي األدب":دكتكر"العاؿ عبد هحهد بديعة .
 ـ2001.العثهاني الشعر خصائص":دكتكر"العاؿ عبد هحهد بديعة .
 الفارسية كأثر عشر السابع القرف في التركية الرباعيات فف":دكتكر"عمى حاهد هحهد هحهد 

  ".ـ1999 .شهس عيف جاهعة.دكتكراه رسالة هف هخطكطة نسخة.عمييا
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 ىػ1328.استانبكؿ.عثهانية أدبيات تاريخ:سميهاف الديف شياب. 

 ىػ 1329 .استانبكؿ.أدبية نفائس:جهاؿ هدحت.  

-Abdulkadır Karahan:Eski Türk Edebiyatı İncelemeler.İstanbul.1980. 

-AgahSırrılevend:EdebiyatıTarihi Tanzımata Kadar.B3.İstanbul.1935. 

-AhmetKabaklı:TürkEdebiyatı.C1.B2.İstanbul.1973.  

-FarukK.Timurtaş:TarihİçindeTürkEdebiyatı.İstanbul.1981. 

-FarukK.Timurtaş:Yunus Emre Divan’ninMukkdimesi.Ankara.1986. 

-Fuad Köprülü:Türk Edebiyatında İlk Mutasavvufler.B2.Ankara.1966. 

-Fuad Köprülü:Türk Edebiyatı Tarihi.B3.İstanbul.1981. 

-Hasibe Mazı Oglu:Nedim.Ankara.1988. 

-NeclaPekolcay,SelçukEraydın,MustafaTahralı,Husrev Subaşı:İslami Türk 

Edebiyatında Şekil ve Nevilere Giriş. İstanbul.1996.  

-Necla Pekolcay:İslami Türk Edebiyatı.C1.B1.İstanbul.1981.  

-NıhadSamı Banarlı:Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. C2. İstanbul. 1983. 

-Orhan Soysal:Eski Türk Edebiyatı Metinleri.Ankara.1978. 

-Reşid Rahmeti: Eski Türk Şiiri.Ankara.1965. 

Bakanlığı Yayınları:1112.Klasik Türk Eseleri:3.Ankara.1990. 

-Seyit Kemal Kamal Karaalı Oglu:Türk Edebiyatı Tarihi Başlangıçtan 

Tanzımata.C1.B2.İstanbul.1980. 

ػ
ػ

(ػ1)تارغخػاضدوضظػاضطثطاظغظػطعػاضظصوصػػ(5
أربعػداراتػأدبورغاػ:ػرددػداراتػاضطػررػ

ػ405ضغػت:صودػاضطػرر
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:ػطحتوىػاضطػررػ
 الدكلية كعبلقاتيا كفتكحاتيا عشر الثاهف القرف هطمع حتى 1299 قياهيا هنذ العثهانية الدكلة تاريخ دراسة
. التاريخية النصكص ترجهة هع

 :  الهراجع

 استانبكؿ التركية، المغة هف احساف،هترجـ الديف اكهؿ حضارة،إشراؼ ك تاريخ العثهانية الدكلة 
199. 

 انقره . التركي التاريخ هجهع نشر ، السيد هحهد السيد.د تحقيؽ ، جمبي كاتب فذلكو ، جمبي كاتب 
 الكمية بهكتبة هصكرة نسخة ، هحققا العثهانية بالدكلة الخاص الجزء ، الدكؿ جاهع ، باشى هنجـ .

- Ismail Hakki Uzunçarşılı, Osmanli Tarihi, Türk Tarıh Kurumu, 1948. 

- Yilmaz Oztuna : Osmanli Tarihi . 1980 

[ػطتطضبػصضغظ:]ػصتابظػطػالػ(سرظدؽ–اظجضغزيػ)اضضعظػاألوربغظػاضحدغثػػ
دارتانػأدبورغاػ:ػرددػداراتػاضطػررػ

ػ406ضغػأورػ:صودػاضطػرر
ػ205ضغػأور:اضطتطضبػاضدابق
:ػطحتوىػاضطػررػ

. الفصؿ ىذا فى الدراسة هكضكع الزهنية الفترة حكؿ تدكر األكربية بالمغة كحضارية تاريخية نصكص تدريس

. درسيا التي الهكضكعات ىذه حكؿ الهقاالت كتابة عمي الطالب تدريب

 : المراجع

 هف كحضارتيا العثهانية الدكلة ،كتاريخ العثهانى التركى األدب عف هناسبة نصكصا األستاذ يختار
. األجنبية الهصادر

ػاالختغارغظػاضطواد

 طصادرػأدبغػػترصغظػ(1
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دارتانػأدبورغاػ:ػرددػداراتػاضطػررػ
ػ407ضغػت:صودػاضطػرر

ػ:طحتوىػاضطػررػ
 .النصكص هف نهاذج ترجهة هع التركية األدبية الهصادر عمى التعرؼ

 :  المراجع

 الشعراء تذاكر . 
 السبلطيف هنشات .
 السميهانية بهكتبة هخطكط ، الدكؿ جاهع ، باشى هنجـ .
 جمبى كاتب ،فذلكوء جمبى كاتب .
 بؾ قكجى رسالة -  جكدت  تاريخ - نعيها تاريخ . 

:ػاضغظونػاضترصغظػاإلدالطغظ(2
دارتانػأدبورغاػػ:ػرددػداراتػاضطػرر

ػ408ضغػت:صودػاضطػرر
ػػ:طحتويػاضطػرر

 . كتطكرىا اإلسبلهية كالعهارة الفنكف نشأة -
 . اإلسبلهي الفف عالهية -
  .اإلقميهية اإلسبلهية كالعهارة الفنكف طرز -

 ككتابة الخط كالتذىيب الخط هثؿ طكركىا أك العثهانيكف ابتكرىا التي اإلسبلهية الفنكف أنكاع دراسة -
 .كغيرىا الهعهارية كالفنكف.كتنهيقيا الهخطكطات

 .عمييا كالتعميؽ النصكص خبلؿ هف سبؽ ها كؿ تدريس يتـ -

  :المراجع

 الباشا حسف. د ، اإلسبلهية اآلثار إلى هدخؿ . 
 الباشا حسف. د ، الكسطى العصكر فى اإلسبلهى التصكير.  

 هرزكؽ العزيز عبد هحهد. د ، كخصائصو تاريخو – اإلسبلهى الفف.  

 الكىاب عبد حسف. د ، األثرية الهساجد تاريخ.  
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 عيسى أحهد : ترجهة ، ديهاند ، اإلسبلهية الفنكف.  

1-  Ahmet Refik Altınay, Onaltıncı asırda İstanbul hayatı, (1553- 

1591), İstanbul 1953. 

2- Ahmet Süheyl Ünver, Müzehhip Karamemi, İstanbul 1951.  

3- Ayla Ersoy, Türk tezhip sanati, İstanbul 1988.  

4- Engin Akarlı, " Osmanlılarda Devlet, toplum, ve hukuk anlayışı, XVI. Yüzyıldan 

XVIII. Yüzyıla kadar Çağdaş kültür oluşumu, İstanbul 1986. 

5- Habib, Hatt ve Hattatan, İstanbul 1305 H.  

6- Haydar Yağmur, Topkapı sarayı müzesi kütüphanesinde imzalı eserlei bulunan 

tezhip ustaları, 1993 

7- İbnülemin mahmud K. İnal, Son Hattatlar, Istanbul 1955. 

8- İnci-Çiçek Derman Birol, Türk tezyini Sanatlarında motifler, İstanbul 1991.  

9- İsmail Yaqıt, Türk-islam kültüründe ebced hesabi ve tarih düsürme, İstanbul 

1992.  

10- Kemal çiğ, Türk Kitap Kapları, İstanbul 1971.  

11- M. Ş. İpşiroğlu, İslam'da Resim, İstanbul 1937.  

12- M. Uğur derman, İslam Kültür Mirasnda Hat sanatı, İstanbul 1992 

13- M. Uğur Derman, Türk Hat sanatının  şahaserleri, İstanbul 1982.  

14- Zeren Tanındı," Türk tezhip (kitap süsleme) sanatı" Başlangıcından bugüne 

türk sanatı, Ankara, 1993. 

ػ

ػاضخاطسػاضطدتوي

ػاالجبارغػػاضطواد
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 (ػ2)ادتطاعػوػطحادثػػػ(1
دارتانػأدبورغاػ:ػرددػداراتػاضطػررػ

ػ501ضغػت:صودػاضطػرر
ػ401ضغػت:اضطتطضبػاضدابق
:ػطحتوىػاضطػررػ

  التركية بالمغة هحادثات إلى االستهاع عمى الطالب المغات،يتدرب هعهؿ في  عمييا التدريب يتـ الهادة ىذه
 إلى ،كترجهتيا كتابةن  كتفريغيا كترديدىا اإلخبارية الهكاد إلى االستهاع .العربية إلى كترجهتيا جهميا كترديد
 العربية

 :  الهراجع

 . العاهية تعميـ اسطكانات أك شرائط . 1

  كالفضائيات اإلذاعة كهحطات الدكلية الهعمكهات شبكة عمى التركية بالمغة الناطقة الهكاقع . 2

(:ػ3)اضضعػػاضغاردغػػ(2
دارتانػأدبورغاػ:رددػداراتػاضطػرر

ػ502ضغػت:صودػاضطػرر
ػ301ضغػتػ:ػاضطتطضبػاضدابق
:ػطحتويػاضطػرر

 األفعاؿ باب هراجعة- لمطالب بالنسبة الهاضى العاـ خبلؿ تدريسيا يتـ لـ التى القكاعد باقى استكهاؿ
 باب هراجعة- كالنيى كالنفى كالهستقبؿ األهر هراجعة-الهضارعة األفعاؿ باب هراجعة- الهاضية
- بالحضارة تتعمؽ فارسية نصرص- التخصص لغة بتاريخ تتعمؽ فارسية نصكص األصمية األعداد
. كالتحميؿ الترجهة عمى الطالب لتدريب الفارسية بالمغة شعر

: الهراجع

 القاىرة .الفارسية المغة قكاعد":دكتكر "جهعة بديع  .
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:ػاالدبػاضحدغث)(2)األدبػاضترصؽ(3 )
ثالثػداراتػأدبورغاػ:رددػداراتػاضطػرر

ػ503ضغػت:صودػاضطػرر
ػ404ضغػت:اضطتطضبػاضدابق
:ػطحتويػاضطػرر

 األدبية،ك الهدارس  كأىـ الجهيكرية إلى التنظيهات هف التجديد هرحمة في التركي األدب فنكف دراسة
 تمؾ أدباء الغربي،كأشير بهفيكهو الهسرح ك الركاية ك كالقصة الحديثة األدبية األجناس عمى التعرؼ
. أعهاليـ هف نهاذج دراسة هع األدبية كاتجاىاتيـ الهرحمة

 :  الهراجع

.Prof Ahmet Hamdi Tanpinar : Dokuzunucu  

Asir Türk edebiyati Tarihi .Caglayan kitabevi. Ist 1997. 

.Dr.Hüseyin Tuncer : Tanzimat Edebiyati .Akademi kitabevi.Ist 1996 

. Dr.Hüseyin Tuncer : Servet Funun Edebiyati .Akademi kitabevi.Ist 1996 

.Prof . Ismail Barlatir : Tanzimat Edebiyati . 

(ػ2)تارغخػاضدوضظػاضطثطاظغظػطعػاضظصوص(4
ثالثػداراتػأدبورغاػ:ػرددػداراتػاضطػررػ

ػ504ضغػت:صودػاضطػرر
ػ405ضغػت:اضطتطضبػاضدابق
:ػطحتوىػاضطػررػ

 التحكالت هعرفة ك األكلى العالهية الحرب حتى عشر الثاهف القرف هطمع هف العثهانية الدكلة تاريخ دراسة
  الخارجية ك  الداخمية الهشكبلت ك هؤسساتيا تطكر كيفية ك العثهانية لمدكلة  الفكرية ك السياسية الحياة فى

 .الدكلية  كعبلقاتيا

 : الهراجع
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 كأربعينيات ثبلثينيات في الدكلية كعبلقاتيا العثهانية اإلهبراطكرية ، كفنادكلينا الكسندر انينؿ 
  ـ 1999 لمثقافة األعمى الهجمس ، إبراىيـ هحهد أنكر ترجهة عشر التاسع القرف

 2 ط يحيى جبلؿ0د تعريب  (  ـ 1914 – 1815 ) الدكلية العبلقات تاريخ  ، رنكفاف بيير 
  0  ـ 1971،

 1789      ) الثالػػػػث سميـ السمطاف عصر فػي تهت التي اإلصبلحات": دكتكر"هخمكؼ هاجدة 
   (ـ 1807– 

- Bernard lewis , modern Turkiye, nin Dogusu , Ingilizceden ceviren 

, proF.Dr. Metin Kiratli , 2 Baski , Ankara , 1984 . 

Enver Ziya Karal , Osmanli Tarihi – Nizami – cedid ve Tanzimat devirleri ( 1789 – 

1856) C.V , 4 Baski , Ankara , 1983 . 

- Enver Ziya Karal , Osmanli Tarihi , Islahat Fermani devri (1861 – 1876) C.VII , 4 

Baski , Ankara , 1983 .  

- Hilmi ziya ulken , Turkiye, de cagdas dusunce Tarihi , Istanbul , 1979 .  

- Bilal Eryilmaz , Tanzimat ve yonetimde Modernlesme , Birinci Baski , Istanbl 

1992 .  

(:ػ1)اضوثائقػاضطثطاظغظػػ(5
دارتانػأدبورغاػ:ػرددػداراتػاضطػررػ

ػ505ضغػت:صودػاضطػرر
:ػػطحتوىػاضطػررػ

 الهختمفة التركية الكثائؽ أنكاع ك أشكاؿ دراسة. 

 قراءتيا ككيفية التركية الكثائؽ كتابة  فى استخدهت التى الخطكط أنكاع. 

 العربية إلى كترجهتيا التركية الكثائؽ هف نهاذج قراءة   . 

 : الهراجع

 الطبعة.القاىرة. كالهضهكف الشكؿ حكؿ دراسة.العثهانية الكثائؽ":دكتكر"القطكرل الصفصافى 
. ـ2004.األكلى

 العثهانية الكثائؽ : الطرازم هبشر اهلل نصر  . 
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[ػطتطضبػصضغػ(ػ]تحضغلػاضظصػاألدبؽػ)ػ(3)اضضعظػاضطربغظػ
دارتانػأدبورغاػ:ػرددػاضداراتػ
ػ506:ػصودػاضطػرر

ػ306ضغػع:اضطتطضبػاضدابق
:ػطحتوىػاضطػررػ

 األدبى التحميؿ هناىج تعدد عف هقدهة . 
 النص تحميؿ عند تناكليا الكاجب بالعناصر التعريؼ.  

 هتنكعة أدبية أجناس فى كالنثرية الشعرية النصكص تحميؿ عمى التدريب.  

 (.المغكية التراكيب )الكبلـ فصاحة-الهفرد المفظ فصاحة دراسة 

 البديع عمـ- الكناية( الهرسؿ الهجاز ػ االستعارة )الهجاز- التشبيو- كهباحثو البياف عمـ هفيكـ 
 (.المفظية الهحسنات(-)الهعنكية الهحسنات)

 : الهراجع

  الهناسبة األدبية اإلبداعات هف الدراسة نهاذج األستاذ يختار

ػاالختغارغظػاضطواد

:ػاضطخطوطاتػاضطثطاظغظ(1
دارتانػأدبورغاػ:رددػداراتػاضطػرر

ػ507ضغػت:صودػاضطػرر
:ػطحتويػاضطػرر

 .هنيا نهاذج ترجهة هع العثهانية الهخطكطات دراسة

 كتابة كيفية الهخطكط، عمي التعميؽ هرحمة التحقيؽ، هنيج الهخطكط، تحقيؽ الهخطكط،كيفية تعريؼ 
 .لمهخطكط كالخاتهة الهقدهة

 : المراجع
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 عاـ األكؿ هحهكد السمطاف إلي الهؤلؼ ،قدهو األهـ نظاـ في الحكـ أصكؿ :هتفرقة إبراىيـ 
. ـ1731

 السميهانية بهكتبة هخطكط ، الدكؿ جاهع ، باشى هنجـ .
 جمبى كاتب ،فذلكوء جمبى كاتب .
 جكدت  تاريخ _ نعيها تاريخ . 

:ػطصادرػتارغخغظ(2
دارتانػأدبورغاػ:رددػداراتػاضطػرر

ػ508ضغػت:صودػاضطػرر
:ػػطحتويػاضطػرر

  .العثهانية التاريخية الهصادر هف نهاذج تحميؿ ك ترجهة ك قراءة عمي التدريب

 : الهراجع

 بؾ قكجى رسالة : بؾ قكجى .
 آصفناهو: باشا لطفى. 

 هصر ناهوٍ  قانكف. 

اضطدتوىػاضدادسػ
 اضطوادػاإلجبارغظ

ترجطظػطنػاضترصغظػوإضغؼاػػ(1
دارتانػأدبورغاػ:ػرددػداراتػاضطػررػ

 601ضغػتػػ:ػصودػاضطػررػ

:ػطحتوىػاضطػررػ
لييا،هف التركية هف الهكضكعات هتنكعة كهقاالت نصكص ترجهة  الجهؿ عمي يعتهد هتقدـ هستكم كا 
. الحديثة كاألساليب االصطبلحية ،كالتركيبات الهتعددة المغكية ،كاألساليب الطكيمة

 : الهراجع

 التركية كالهجبلت الصحؼ. 

 األلكتركنية التركية اإلخبارية الهكاقع .
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ػ(ػ2)اضضؼجاتػاضترصغظػػ(2
.ػدارتانػأدبورغا:ػرددػداراتػاضطػررػ

ػ602ضغػتػ:صودػاضطػررػ
ػ403ضغػتػ:اضطتطضبػاضدابق
:ػطحتوىػاضطػررػ

 الدراسي الفصؿ في الطالب درسيا التي التركية بالميجة هتقدهة نصكص ترجهة ك قراءة عمى التدريب
. األكؿ

 : الهراجع

Saadet S. Cagatay, Türk lehceleri Örnekleri, Ankara 1972.- 

 .الهناسبة النصكص ليجة كؿ أستاذ يختار 

 (األدبػاضططاصرػ)(3)األدبػاضترصؽػ(3

أربعػداراتػأدبورغاػ:ػرددػداراتػاضطػررػ
ػ603ضغػتػ:ػصودػاضطػرر

ػ503ضغػتػ:اضطتطضبػاضدابق
:ػطحتوىػاضطػررػ

 األدبية الهدارس  كأىـ الجهيكرية إلى التنظيهات هف التجديد هرحمة في التركي األدب فنكف دراسة
 تمؾ أدباء كأشير الغربي، بهفيكهو الهسرح ك كالركاية كالقصة الحديثة األدبية األجناس عمى ،كالتعرؼ
. أعهاليـ هف نهاذج دراسة هع األدبية كاتجاىاتيـ الهرحمة

  : الهراجع

1.Prof Ahmet Hamdi Tanpinar : Dokuzunucu Asir Turk  

edebiyati Tarihi .Caglayan kitabevi. Ist 1997. 

2.Dr.Huseyin Tuncer :  

Tanzimat Edebiyati .Akademi kitabevi.Ist 1996 
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3. Dr.Huseyin Tuncer : Servet Funun Edebiyati .Akademi kitabevi.Ist 1996 

4.Prof . Ismail Barlatir : Tanzimat Edebiyati . 

Faruk K.Timurtas, Yeni Osmanlica metinler,Istanbul 1972. 

Klasik ve Eski Osmanli Turkcesi Metinler ,Istsnbul 1974. 

تارغخػترصغاػاضحدغثػواضططاصرػطعػاضظصوصػ(4
أربعػداراتػأدبورغاػ:رددػداراتػاضطػررػ

ػ604ضغػتػ:صودػاضطػررػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

 الجيكسياسي تركيا هكقع .
 التركية الجهيكرية عصر إباف كالديني كاالجتهاعي السياسي الكضع. 

 الكهالية الثكرة . 
 الهعاصرة تركيا في السياسية األحزاب .
 كالخارج الداخؿ في التركية الهشكبلت أىـ. 

 األكربي االتحاد إلي تركيا انضهاـ قضية. 

 الهقرر هحتكم في هختارة نصكص ترجهة .
: المراجع

-Bülent Tanor:Siyasal Tarihi 1980-1995.Türkiye Tarihi .C5.cem 

yayınevi.İstanbul.1995. 

-Cihan Dura:Avrupa Birliği.Gümrük Birliği ve Türkiye.Nobel yayınları.Ankara.2000. 

-Fahir Armaoğlu:20 yüzyılın Türkiye siyasi Tarihi.T.İ.B.yayıncılık.10B.Ankara 1994. 

-Feroz Ahmed: Demokrasi Sürecinde Türkiye 1945-1980.Hil 

yayınları.İstanbul.1994. 

Sina Akşın: Ana çizgileriyle Türkiyenin Yakın Tarihi. İmaj yayıncılık.Ankara.1996. 

-Tevfik Çavdar: Türkiyenin Demokrasi Tarihi . İmaj yayıncılık.Ankara.1996. 

(ػػ2)اضوثائقػاضطثطاظغظػ(5
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دارتانػأدبورغاػ:ػرددػداراتػاضطػررػ
ػ605ضغػتػ:صودػاضطػرر

ػ505ضغػتػ:اضطتطضبػاضدابق
:ػطحتوىػاضطػررػ

 العثهانية الكثائؽ هف هتعددة أنكاع ترجهة ك تمخيص ك قراءة عمى الطالب قدرة تطكير . 
 : المراجع

  التاريخية الهصادر بعض كهف العثهانية الكثائؽ هف هختارة نهاذج -

:)ػسرظدؽ-ػإظجضغزيػػ)(3)اضضعظػاألوربغظػاضحدغثظ (ػطتطضبػصضغظ(ػ
.ػسؽػاضغظونػاألدبغظػاضحدغثظػ(ظصوصػأدبغظػطتخصصظػػ)

 دارتانػأدبورغا:ػرددػداراتػاضطػررػ

ػ606:ػصودػاضطػرر
ػ406ضغػأورػ:اضطتطضبػاضدابقػ

ػ:ػاضطػررػطحتوى

. عشر التاسع القرف فى التركى كالتاريخ األدب تخص أدبية قضايا تتناكؿ األكربية بالمغة نصكص -
  :الهراجع -

 .  األجنبية الهصادر هف الدراسة نهاذج األستاذ يختار  -

 :التقكيـ طريقة -

ػاألختغارغظػاضطواد

:ػػػػػػػػػػػػاضطدرحػاضترصؼػاضحدغثػ(1
 دارتانػأدبورغا:ػرددػداراتػاضطػررػ

ػ607ضغػتػ:صودػاضطػررػػ
:ػطحتوىػاضطػرر

 التركي المسرح عن مقدمة 

  التركي المسرح تطور مراحل 

  المسرحي األدب أدباء سيرة دراسة  
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  المسرحيين المؤلفين ليؤالء األدبية األعمال بعض ترجمة 

 المسرحية األعمال ألىم ونقدية تحميمية دراسة. 

  األدبية لألعمال مقارنة دراسة.  

 عمييا كالتعميؽ التركية،كنقدىا الهسرحيات بعض ترجهة عمى التدريب .
: الهراجع

1.Inci Enginun : Cumhuriyet Donemi Turk Edebiyati .Dergah yayinlari .Ist 2001 

2.Ahmet Kabakli : Turk Edebiyati .Turk Edebiyati Vakfi yayinevi Ist 1994 

3.Ibrahim Kibris : Cumhuriyet Donemi Turk Edebiyati . Ani Yayincilik.Ankara 2001 

4.Dr.Ramazan Korkmaz : Yeni Turk Edebiyati 1839-2000 Grafiker Yayincilik 

Ankara 200 

اضػصظػاضترصغظػاضحدغثظػػ(2
ػ608ضغػتػ:ػصودػاضطػررػ

:ػطحتوىػاضطػررػ
 التركي القصصي الفف نشأة. 

  التركية القصة تطكر هراحؿ. 

  القصصية األدبية األعهاؿ بعض ترجهة. 

 األتراؾ األدباء عالجيا التي الهكضكعات عمي التعرؼ. 

 التركية القصص هف لنهاذج كنقدية تحميمية دراسة. 

  األدبية لؤلعهاؿ هقارنة دراسة.  

: المراجع

1.Tahir Alangu : Cumhuriyetten Sonra Hikaye Ve Roman C1-3 Asaf Ertekin 

yayinlari Ist 1965 

2.Inci Enginun : Cumhuriyet Donemi Turk Edebiyati .Dergah yayinlari .Ist 2001 

3.Ahmet Kabakli : Turk Edebiyati .Turk Edebiyati Vakfi yayinevi Ist 1994 

اضطدتوىػاضدابعػ
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:ػاضطوادػاإلجبارغظ
ػ

(ػدغادغظػردصرغظػ)(1)ترجطظػتخصصغظ
ثالثػداراتػأدبورغاػ:ػرددػداراتػاضطػررػ

ػ701ضغػتػ:صودػاضطػررػ
:ػػطحتوىػاضطػررػ

 تنتخب التي الهقاالت ككذا التركية كالجرائد الصحؼ هف كعسكرية سياسية هكضكعات ترجهة 
 . اإلنترنت شبكة هف

 إلييا ك التركية هف التحريرية ك الشفكية الترجهة عمى لمتدريب هتقدـ هستكل .
 فى الهركبة الطكيمة كالجهؿ التحميمية الصبغة ذات التركية اإلعبلهية الهكاد ترجهة عمى التدريب 

  .العسكرم السياسي الهجاؿ

 كالعسكرية السياسية كالتحميبلت كالتعميقات اإلعبلهية الهكاد ترجهة عمى التدريب .
 التركية المغة في كالصحفية اإلخبارية الهكاد ترجهة عمى التدريب.   

  :المراجع

 التركية كالهجبلت الصحؼ هف التحميمية الهقاالت   
 كالفضائيات التركية اإلذاعات كهحطات الدكلية الهعمكهات بشبكة الجارية األحداث تحميؿ هكاقع 

  .التركية بالمغة الناطقة

(ػ3)ادتطاعػوطحادثظ(2
ثالثػداراتػأدبورغاػ:ػرددػداراتػاضطػررػ

ػ702ضغػتػ:صودػاضطػررػ
ػ501ضغػتػ:ػاضطتطضبػاضدابق
:ػطحتوىػاضطػررػ

. الهعهؿ خبلؿ هف هباشرة تركية هصادر هف االستهاع عمى التدريب 

. العربية المغة إلي كترجهتيا الجهؿ التركية،كترديد النصكص سهاع بعد التركية بالمغة الحكار إجراء

 .  العربية إلى كترجهتيا كتابة كتفريغيا التحميمى الطابع ذات اإلخبارية الهكاد إلى االستهاع
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 : الهراجع

 كالعربية التركية بالمغتيف الدكلية الهعمكهات كشبكة اإلعبلـ كسائؿ  هف هستخرجة هكاد .
 الطبلب لتعميـ كاسطكنات شرائط 
 كالفضائيات اإلذاعة كهحطات الدكلية الهعمكهات شبكة التركيةعمي بالمغة الناطقة الهكاقع 

. التركية
(ػصتابظػطػالػباضضعظػاضترصغظ)(1)تطبغرػوإظذاءػ(3

دارتانػأدبورغاػ:ػػرددػداراتػاضطػررػ
ػ703ضغػتػ:صودػاضطػررػ

:ػطحتوىػاضطػررػ
 كغيرىا، كعمهية كاقتصادية سياسية هكضكعات حكؿ كالطبلب األستاذ بيف هفصمة حكارات اجراء 

 . الساعة هكضكعات هف تككف أف عمى
 هع كالحكار النقاش إثارة ثـ التركية؛ الخطب ،ككذا كاألفبلـ الهسمسبلت هف نهاذج إلى االستهاع 

 .عمهية هادة هف فييا كرد عها الطبلب

 التركية بالمغة هتنكعة هكضكعات حكؿ الهقاؿ كتابة كيفية عمي التدريب. 

  :المراجع

 اسطكانات أك شرائط .
 كالفضائيات اإلذاعة كهحطات الدكلية الهعمكهات شبكة عمى التركية بالمغة الناطقة الهكاقع . 

أرالمػاألدبػاضترصؼػاضحدغثػواضططاصرػػ(4
أربعػداراتػأدبورغاػ:ػرددػداراتػاضطػررػ

ػ704ضغػتػ:صودػاضطػررػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

. كالهعاصر الحديث العصر في األدبي الكضع دراسة 

. التاريخية الهرحمة تمؾ أدباء أشير

. األدبية اتجاىاتيـ دراسة
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. األدبي نتاجيـ هف نهاذج ترجهة

: المراجع

-Ibrahim Kibris : Cumhuriyet Dönemi Turk Edebiyati . Ani Yayincilik.Ankara 2001 

-Dr.Ramazan Korkmaz : Yeni Turk Edebiyati 1839-2000 Grafiker Yayincilik Ankara 

2005 

تارغخػاضتركػسؼػآدغاػاضودطؼػػ(5
دارتانػأدبورغاػ:ػرددػداراتػاضطػررػ

 705ضغػتػ:صودػاضطػررػ

:ػطحتوىػاضطػررػ
. كالقكقاز الكسطى آسيا فى الثقافية كالهككنات البشرية التركيبة دراسة

 . عشر الثاهف القرف هف اعتبارا فييا الرئيسية السياسية التطكرات دراسة

 . القكقاز كهنطقة الكسطى آسيا جهيكريات فى الراىنة األكضاع كدراسة تحميؿ

:  المراجع

Ali kemal Meram     : Turk Rus iliskileri tarih 

Celalettn Yucel        : Dis Turkleri 

Ramazan Ozey         : Turk Dunyasi 

Zeki Velidi Togan    : Umumi Turk Tarihine Giris 

                            Bugunku Turkili ( Turkistan ) ve yakin tarihi  

Serge A . Zenkovsky, Ceviren : Izzet Kantemir : Rusya`da panturkizm ve 

Muslumanlik 

Alaeddin Yalcinkaya : Turkistan 1856 dan gunumuze 

Baymirza Hayit          : Turkstan Rusya ile Cin arasnda 
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Harun yahya               : Komunist Cin zulum polotikasi ve Dogu Turkistan 

I . Musabay – P . Turfani : Turk dunyasi el kitabi 

Mehmet Saray            : Rus isgali devrinde Osmanli devleti ile Turkistan hanliklari                                      

arasinda siyasi munasebetleri 

Nevzet Kosoglu         : Turk dunyasi tarihi ve turk medeniyeti uzerine dusunceler 

Saadettin Gomec        : Turk cumhuriyetler ve topluluklar tarihi 

Yilmaz Oztuna           : Islam devletleri 

Omer Faruk Yilmaz   : Osmanli tarihi 

  األكلى القكقاز حرب : الشيشانى هكسى أحهد

  السكفيتى االتحاد جغرافية           : بككشيشفسكى

 اإلسبلـ تاريخ أطمس            : هؤنس حسيف

 الهشرؽ فى اإلسبلهية الدكؿ تاريخ فى دراسات             : عبده حكرية

 الثالث القرف أكاسط حتى اإلسبلهى التاريخ فى كهكانتيـ الجاحظ هؤلفات فى الترؾ  : كتابجى زكريا
 اليجرل

  البمداف هعجـ : الحهكل ياقكت اهلل عبد أبى الديف شياب

  السكفيتى كالغزك تركستاف هسمهك       : النعيـ عبد شيريف

:(ظظرغظػاألدبػاضطػارن)اضضعظػاضطربغظػ ػ(طتطضبػصضغظ)ػ
دارتانػأدبورغاػ:رددػداراتػاضطػررػ

ػ706ضغػعػ:ػصودػاضطػرر
ػ506ػعػضغػ:اضدابقػاضطتطضب

ػ:ػاضطػررػطحتوى
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 كتطكره الهقارف األدب نشأة ، بالهصطمحات التعريؼ . 
 الهقارف األدب هدارس- الهقارف األدب في البحث هناىج- الهقارف األدب نظرية. 

 الهقارف األدب دراسة فى كاألهريكية الفرنسية الهدرستيف هنيج.  

 لآلخر كالنظرة كالعكلهة الحديثة الهدرسة.  

 اإلسبلهية الشعكب آداب بيف الهقارنة خصائص- الهقارف األدب هجاالت. 

 التركي ك العربي األدبيف بيف هشتركة أدبية هكضكعات دراسة.  

 : الهراجع

  الهقارف األدب : ىبلؿ غنيهي هحهد/ د.أ

  الهقارف االسبلهي األدب : ىريدم المطيؼ عبد هحهد/ د.أ

  الهقارف االسبلهي األدب : بركات حسف هحهد الرازؽ عبد / د.أ

 القاىرة.األنجمك هكتبة ، كالتركي العربي األدبيف بيف: الهصرم هجيب حسيف د

 األدب ، اإلسبلهية الشعكب آداب عمى كتطبيؽ نظرية الهقارف األدب: ىريدل المطيؼ عبد هحهد
.  2008 ، 1ط لمنشر، العيف دار نهكذجا، التركى

ػاإلختغارغظػاضطواد

(ػػػػ1)ترجطظػطنػاضطربغظػإضؽػاضترصغظػػ(1
دارتانػأدبورغاػ:ػرددػداراتػاضطػررػ

ػ707ضغػتػ:صودػاضطػررػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

.ػترجطظػظصوصػطتظورظػطنػاضطربغظػإضؽػاضترصغظ
 ترجهة عند الحديثة التركية كالمكاحؽ المغكية التراكيب هستخدها الطكيمة الجهؿ صياغة عمي الطالب تدريب

. التركية المغة إلي العربية النصكص

 : المراجع
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  الصحؼ كالهجبلت العربية
 العربية األدبية الهؤلفات 

 التقكيـ طريقة :
شضاغاػاضترجطظػاضترصغظػ(2

دارتانػأدبورغاػ:ػرددػداراتػاضطػررػ
ػ708ضغػتػ:صودػاضطػررػ

:ػطحتوىػاضطػررػ
 . الترجهة نظرية دراسة

لييا التركية هف كأدبية صحفية نصكص ترجهة . كا 

: المراجع

 التركية كالهجبلت الصحؼ  
 عهميا الطبلب درسو ها عمي لمتطبيؽ األدبية النصكص بعض األستاذ ينتخب .
 1985.القاىرة.األدبية الترجهة فف":دكتكر "ىريدم المطيؼ عبد هحهد .

اضطدتوىػاضثاطنػ
اضطوادػاإلجبارغظػ

ػػ(ػرضطغظ–اشتصادغظػ)(2)ترجطظػتخصصغظػ
ثالثػداراتػأدبورغاػ:رددػداراتػاضطػررػ

ػ801ضغػتػ:ػصودػاضطػررػ
ػ701ضغػتػ:اضطتطضبػاضدابقػ

ػ:ػاضطػررػطحتوى

 كتقنية اقتصادية هكضكعات في هتخصصة نصكص ترجهة عمى التدريب 

  :المراجع

 الهعمكهات شبكة هف الهبسطة،أك العمهية الكتب هف الهتخصصة الهختصرة العمهية الهقاالت 
 . الدكلية
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األدبػاضذطبؼػػػ(2
دارتانػأدبورغاػ:ػرددػداراتػاضطػررػ

ػ802ضغػتػ:صودػاضطػررػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

 التركي الشعبي باألدب الهستشرقيف إىتهاـ ػ.التركي الشعبي األدب هاىية .
 (: الفمكمكرل الشعبى األدب : ) الشعبى األدب فنكف
 الحكهة كبيف بينو الفرؽ ، أىهيتو ، خصائصو ، تعريفو ) الشعبى الهثؿ 

 (خصائصيا ، الخرافية الحكاية كبيف بينيا الفرؽ ) الشعبية الحكاية  

 (أىدافيا ، أبطاليا ، أىهيتيا ، أنكاعيا ) كالهمحهة األسطكرة  

 الهحمية بالبيئة ارتباطيا ، أنكاعيا  الشعبية األغنية  

 الهؤلؼ الهعركؼ التركى الشعبى األدب :
 الرباب شعر . 
 التكايا شعر .
 هعيا التعاهؿ كيفية عمى لمتدريب السابقة األنكاع لكؿ نهاذج تدريس  .

 : المراجع

1.Sukru Elcin : Halk Edebiyatina Giris . Ankara 1981. 

2.Hasan Koksal : Turk Halk Edebiyati Ist 1985 . 

3.Pertev Naili Boratav : Folklor ve Edebiyat Ist 1982 . 

4.Ali Ozturk : Turk Anonim Edebiyati Ist 1985 . 

5.Sunullah Arisoy : Turk Halk Siiri Antolojisi Ist 1985  

6.Fuad Koprulu : Turk saz sairleri . Ankara 1962 

األدبػاضترصؽػسؽػآدغاػاضودطؼػػػ(3
ثالثػداراتػأدبورغاػ:ػرددػداراتػاضطػررػ

ػ803ضغػتػ:ػصودػاضطػررػ
:ػطحتوىػاضطػررػ
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 األدبى نتاجيـ هف نهاذج كدراسة الكسطى، آسيا فى كالهعاصريف الهحدثيف األدباء بأىـ التعريؼ  .  

  :المراجع

-Yusuf Has Hacib    : Kutadgu bilig  . Ceviren : Resit Rahmeti Arat .      

-Agah Sirri Levend  : Turk Edebiyati Tarihi .     

    -Cengiz Aitmatov  : Cemile                                                     

-"  "   "   "   "   "     : Kizil Elma                                                          

-Cengiz Dagci       : Onlar Insandi                                                       

-"   "   "   "   "         : Korkunc Yıllar     

األدبػاضترصؽػاضطػارنػ(4
ثالثػداراتػأدبورغاػ:رددػداراتػاضطػررػ

 804ضغػتػ:صودػاضطػررػ

:ػطحتوىػاضطػررػ
 الهتباينة ك  الهتضاربة الفكرية التيارات عمى كالتعرؼ الهعاصر التركي األدب تطكر هراحؿ هعرفة 

 ككذلؾ نثرا ك شعرا األدبية األعهاؿ في انعكست التي ك 1908 دستكر اعبلف عقب ظيرت التي
 خبلؿ هف الجهيكرية إعبلف بعد التركي الهجتهع عمى طرأت التي التغيرات ك التحكالت رصد

. األدبية النصكص
 : المراجع

1.Tahir Alangu : Cumhuriyetten Sonra Hikaye Ve Roman C1-3 Asaf Ertekin 

yayinlari Ist 1965 

2.Inci Enginun : Cumhuriyet Donemi Turk Edebiyati .Dergah yayinlari .Ist 2001 

3.Ahmet Kabakli : Turk Edebiyati .Turk Edebiyati Vakfi yayinevi Ist 1994 

4.Ibrahim Kibris : Cumhuriyet Donemi Turk Edebiyati . Ani Yayincilik.Ankara 2001 

5.Dr.Ramazan Korkmaz : Yeni Turk Edebiyati 1839-2000 Grafiker Yayincilik 

Ankara 2005 
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(ػ2)تطبغرػوإظذاءػ
ثالثػداراتػأدبورغاػػ:رددػداراتػاضطػررػ
ػ805صودػاضطػررػضغػتػ
ػ703ضغػتػ:اضطتطضبػاضدابقػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

 . هختمفة هكضكعات في التركية بالمغة هحادثات إجراء-

. الساعة هكضكعات في إنشائية هكضكعات بكتابة الطبلب تكميؼ-

. األخطاء كتصكيب الهحاضرة أثناء هكضكعاتيـ الطبلب عرض-

. بالدراسة تناكلكىا التي هكضكعاتيـ حكؿ النقاش إثارة-

: المراجع

 اإلنترنت شبكة هف األلكتركنية الهكاقع .
 التركية كالهقاالت الصحؼ. 

 التميفزيكنية كالبراهج كاألفبلـ الهسمسبلت .
ػ(طتطضبػصضغظ):إظذاء(سرظدؽ–إظجضغزيػ)اضضعظػاألوربغظػاضحدغثظػ

دارتانػأدبورغاػ:رددػداراتػاضطػررػ
ػ806ضغػأورػ:ػصودػاضطػرر

ػ606ضغػأور:ػاضطتطضبػاضدابق
:ػطحتويػاضطػررػ

. الههكنة الهجاالت شتي في إنشائية هكضكعات كتابة عمي الطبلب تدريب

 . الذاتية سيرتيـ تحرير عمي الطبلب تدريب

 . الهعاصرة القضايا بعض هناقشة عمي الطبلب تدريب

. األجنبية بالمغة القضايا بعض عمي كالتعميؽ آرائيـ عف لمتعبير لدييـ القدرة تنهية
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 األخرم األجنبية كالمغة ،(التخصص لغة ) التركية هف هستفيدا يككف بحيث العهؿ لسكؽ الطبلب إعداد
 .فييا تخصص التي

ػاألختغارغظػاضطواد

(ػ2)ترجطظػطنػاضطربغظػإضؼػاضترصغظ
دارتانػأدبورغاػ:رددػداراتػاضطػررػ

ػ807ضغػتػ:صودػاضطػرر
 707ضغػتػ:اضطتطضبػاضدابق

لييا العربية هف الهكضكعات هتنكعة كهقاالت نصكص ترجهة -  عمى يعتهد هتقدـ هستكل هف  كا 
  .الحديثة التركية كاألساليب اإلصطبلحية كالتركيبات الهتعددة المغكية األساليب ك الطكيمة الجهؿ

:   المراجع

 العربية كالتاريخية األدبية الهصادر 

 التركية كالهقاالت الصحؼ. 

 األلكتركنية الهكاقع. 

اضطالشاتػاضطربغظػاضترصغظػػ
دارتانػأدبورغاػ:ػرددػداراتػاضطػررػ

ػ808ضغػتػ:صودػاضطػررػ
:ػطحتوىػاضطػررػ

 . التركية العربية العبلقات دراسة

.  األكلى العالهية الحرب هنذ التركية العربية العبلقات تطكر

. التركية الهصرية العبلقات في كاإلسبلهية العربية القضايا أىـ

. كالدكلية اإلسبلهية الهنظهات في كتركيا العربي العالـ هكانة

. كتركيا العربى العالـ بيف االقتصادية العبلقات
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. الهقرر هحتكل في هتخصصة نصكص ترجهة

 : المراجع

Haluk Ulman ed., Ortadoğu sorunları ve Türkiye, TUSES Yayınevi, İstanbul, 1991. 

İsmail Soysal, Türk Dış Politikası incelemeleri için kılavuz 1919-1993, Eren 

yayıncılık, İstanbul, 1993. 

Korkut Boratav , Türkiye iktisat tarihi (1908-1985), Gerçek Yayınevi, 

İstanbul,1988. 

Korkut Boratav, "Türkiye İktisat Politikaları: 1980-1994", Cumhuriyet Dönemi 

Türkiye Ansiklopedisi, cilt no:13, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995. 

Mehmet Gönlübol ve Diğerleri, Olaylarla Türk Dış politikası 1919-1983, Cilt I-II, 

A.Ü.S.B.F. Yayınevi, Ankara, 1987. 

Ömer Kürkçüoğlu, Türkiye'nin Arap Orta doğusuna karşı Politikası: 1945-1970, 

Sevinç Matbaası, Ankara, 1972. 

 

ػػ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػاألردغظػاضضعظ

ػاألولػاضطدتوى

:ػاإلجبارغظػاضطواد

:ػداراتػ4(ػ1ػ)اضغاردغظػاضضعظ-ػ101ػضغ

االسـ ػ الفعؿ ػ  )يتعرؼ الطالب عمى األبجدية الفارسية ، كها يدرس الطالب أنكاع الكمهة فى الفارسية 
كيستكفى الطالب فى ىذا الهستكل االسـ كأنكاعو كحاالتو ، كها يدرس أيضان الفعؿ فى المغة  (الحرؼ 

بئلضافة إلى الهشتقات ، كها يدرس  (الهاضى بأنكاعو ػ الهضارع بأنكاعو ػ الهستقبؿ  )الفارسية كاآلزهنة 
. الصفات كاألعداد كتركيب الجهمة فى الفارسية 

 بديع جهعة/ قكاعد المغة الفارسية ، د 
 فؤاد عبد الهعطى الصياد  / قكاعد المغة الفارسية ، د

:ػداراتػ4(ػ1ػ)اضترصغظػاضضعظ-ػ102ػضغ

ػ

:ػداراتػ4(ػ1ػ)األردغظػاضضعظ-ػ103ػضغ

 ىذه تتضهف كمهات خبلؿ هف بنكعييا الحركؼ بيف كيهيز األردية المغة أصكات عمى الطالب يتعرؼ
 هعرفة الطالب يستكفى الهستكل ىذا ،كفى(الحرؼ - الفعؿ – االسـ ) الكمهة أنكاع الطالب يدرس الحركؼ
. الفعؿ أزهنة بعض كأيضا كأقساهو بأنكاعو االسـ

 الطبعة- القاىرة -هنياس تبسـ إبراىيـ، هحهد إبراىيـ(- كتطبيقات قكاعد ) األردية المغة فى البسيط 
 .ـ2003الثانية

 ت.ب – الىكر – إبراىيـ الحهيد عبد سهير – األردية لدراسة الساسية القكاعد. 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

. ـ1958 – دلى نئى – الحؽ عبد هكلكل – اردك قكاعد

:ػدارظػ2(ػ1)اضذرشغظػضضعاتػاضطاطظػاضبغئظ-ػ104ػضغ

ػ

ػ[ػدارتانػ]ػصضغظػطتطضبػ)ضعوغظػتطبغػاتػ)اضطربغظػاضضعظػ105ػعػضغ

 (:واحدةػطادةػاضطاضبػغختارػ)ػاالختغارغظػاضطواد

:ػدارظػ2(ػ1ػ)اضطذرقػسؼػاإلدالطؼػاضغصر-ػ106ػضغ

ػ

: دارظػ2(ػ1ػ)اضطامػاضضعظػرضم-ػ105ػضغ

يتعرؼ الطالب فى ىذا الهستكل عمى عمـ المغة كالفرؽ بينو كبيف فقو المغة كها يدرس الطالب هستكيات عمـ 
كها يدرس الطالب السبلالت المغكية كهكانة المغات الشرقية  (الصكت ، الصرؼ ػ النحك ػ الداللة  )المغة 
.  بينيـ 

عمـ المغة العاـ ػ عمى عبد الكاحد كافى  

عمـ المغة هقدهة لمقارئ العربى ػ هحهكد السعراف  

عمـ المغة كفقو المغة ػ أحهد لطفى السيد  

الهدخؿ إلى عمـ المغة كهناىج البحث المغكل ػ رهضاف عبد التكاب هناىج البحث فى المغة ػ تهاـ حساف 
 اضثاظؼػاضطدتوى

:ػاإلجبارغظػاضطواد

[ػجاططظػطتطضبػ]ػاإلظدانػحػوقػ200ػحق
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ

:ػداراتػ4(ػ2ػ)اضغاردغظػاضضعظ-ػ201ػضغ

الهبنى لمهجيكؿ ، تركيب / البلـز كالهتعدل  )يستكهؿ الطالب فى ىذا الهستكل باقى قكاعد المغة الفارسية 
باإلضافة إلى هجهكعة هف النصكص الهتنكعة البسيطة   (الجهمة 

 101لغ : هتطمب سابؽ

:ػداراتػ4(ػ2ػ)اضترصغظػاضضعظ-ػ202ػضغ

 102لغ : هتطمب سابؽ

:ػداراتػ4(ػ2ػ)األردغظػاضضعظ-ػ203ػضغ

 103لغ : هتطمب سابؽ

 هف األنكاع تمؾ بيف الطالب كيهيز ،(هركبة - بسيطة) كأنكاعيا لمجهمة، الهككنة العناصر الطالب يدرس
 . الهتنكعة التطبيقية النصكص خبلؿ

:  الهراجع

 ء2003 زباف، قكهى هقتدره اردك، تدريس درانى، عطش. 

 ء2006 اردك،الىكر، قكاعد سبزكارل، شككت. 

 ـ1985- دىمى نئى- كنحك صرؼ اردك- خاف حسيف اقتدار. 

 ـ2003الثانية الطبعة- القاىرة- األردية المغة فى البسيط- هنياس تبسـ إبراىيـ، هحهد إبراىيـ. 

 ت.د- الىكر- األردية لدراسة األساسية القكاعد- إبراىيـ الحهيد عبد سهير. 

 ـ1958- دليى نئى- أردك قكاعد- الحؽ عبد هكلكل. 

:ػدارظػ2(ػ2)اضذرشغظػضضعاتػاضطاطظػاضبغئظ-ػ204ػضغ

 104لغ : هتطمب سابؽ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ػ[ػصضغظػطتطضبػ]ػدارتانػ(ػضعوغظػتطبغػاتػ)ػاألجظبغظػاضضعظػ205ػأجػضغ

(:ػواحدةػطادةػاضطاضبػغختارػ)ػاالختغارغظػاضطواد

:ػدارظػ2(ػ2ػ)اضطذرقػسؼػاإلدالطؼػاضغصر-ػ206ػضغ

 105لغ : هتطمب سابؽ

:ػدارظػ2(ػ2ػ)اضطامػاضضعظػرضم-ػ207ػضغ

  (الهنيج التاريخى ػ الهقارف ػ التقابمى ػالكصفى   )يدرس الطالب فى ىذا الهستكل هناىج عمـ المغة 

عمـ المغة العاـ ػ عمى عبد الكاحد كافى  

عمـ المغة هقدهة لمقارئ العربى ػ هحهكد السعراف  

عمـ المغة كفقو المغة ػ أحهد لطفى السيد  

الهدخؿ إلى عمـ المغة كهناىج البحث المغكل ػ رهضاف عبد التكاب هناىج البحث فى المغة ػ تهاـ حساف 

 106لغ : هتطمب سابؽ

اضطدتوىػاضثاضثػ
:ػاضطوادػاإلجبارغظ

ػ

:ػدارظػ2(ػ1(ػ)طططلػ)وطحادثظػادتطاع-ػ301ػأػضغ

تدريب الطالب عمى نطؽ الجهؿ كالعبارات البسيطة التي تستخدـ فى الحياة اليكهية، عمى أف تتدرج هف 
كالتعبير الشفكم عها يدكر فى بيئة الطالب عمى شكؿ جهؿ قصيرة .البساطة كالقصر إلى التطكيؿ كالتركيب 

ثراء الطالب بكـ هف الهفردات كالعبارات المغكية، كيتدرب عمى االستهاع إلييا هف خبلؿ الهعهؿ  كبسيطة، كا 
. كيفضؿ أف يشارؾ فى تدريس ىذه الهادة أستاذ هف أبناء المغة. كالتهكف هف نطقيا نطقا سميهنا
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

: الهصادر كالهراجع

براهج تعميـ المغة األردية هسجمة عمى شرائط كاسيت أك اسطكانات تبعا إلهكانات هعهؿ المغات الذل يتـ - 
.  التدريس فيو 

 .             ت.ب- دىمى- اردك بازار- اردك بكؿ چاؿ- هخدـك صابرل- 

:ػداراتػ4ػاألردغظػاضضعظػرضوم-ػ302ػأػضغ

 _:يدرس الطالب هستكيات تحميؿ المغة هف خبلؿ هناىج عمـ المغة الحديثة هع التطبيؽ كىى 

 .الهستكل الصكتى  -1
  .(تراكيب- صرؼ )الهستكل النحكل -2
  .  (الهشترؾ المفظى كغير ذلمؾ– الترادؼ )الهستكل المفظى -3

  .(التغيير الداللى – داللة األلفاظ )الهستكل الداللى -4

  (يتـ تدريس كؿ هاسبؽ هف خبلؿ النصكص  )

:  الهصادر كالهراجع

 م1971بار اول - بمبئ-  لسانيات كى تحقيقںاردو مي- عبد الستار دلوى. 

 مكتبوںيْ لكےرشيد حسن خان، اردو كيس، 
 .ء2000، نئى دىمى، ڈيٹجامعو لمي

  ،ء2003عطش درانى، تدريس اردو، مقتدره قومى زبان. 
  ،ء2006شوكت سبزوارى، قواعد اردو،الىور. 
 م1985- نئى دىمى- اردو صرف ونحو- اقتدار حسين خان. 
 م2003الطبعة الثانية- القاىرة- البسيط فى المغة األردية- إبراىيم محمد إبراىيم، تبسم منياس. 
 ت.د- الىور- القواعد األساسية لدراسة األردية- سمير عبد الحميد إبراىيم .

. ـ1958- نئى دليى- قكاعد أردك- هكلكل عبد الحؽ

:ػدارظػ2(ػ2ػ)وإطالءػشراءة-ػ303ػأػضغ
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  يدرس الطالب القكاعد الصحيحة لمكتابة كيتعرؼ عمى االخطاء الشائعة فى الكتابة هف خبلؿ
تدريبات هتنكعة لمكمهات الكارد الخطإ فييا ككيفية كتابتيا بأسمكب صحيح يتناسب هع النظاـ 
المغكل لمغة األردية ، كها يتدرب أيضا عمى قراءة الكمهات هف خبلؿ هعرفة طبيعة األصكات 

 األردية كالهدكد الصكتية القصيرة كالطكيمة كالهقاطع أيضا 
 الهصادر كالهراجع :
 هكتبوںمْ لؾےرشيد حسف خاف، اردك كيس، 
 ء2000، نئى دىمى، ڈمٹجاهعو لهي .
  قكاعد اردك– هكلكل عبد الحؽ .
 هصادر هتنكعة، سكاءا كانت كرقية أك إلكتركنية. 

 www.bbcurdu.com 
 www.urdustan.com 
 www.urdupoint.com 

:ػدارظػ2(ػ1ػ)األردغظػطنػترجطظ-ػ304ػأػضغ

  دراسة نظرية الترجهة هع ترجهة نصكص أكلية هف األردية إلى العربية تعتهد عمى الجهمة
 . البسيطة
: المصادر والمراجع

 الترجهة هف هصادر هتنكعة، سكاءا كانت كرقية أك إلكتركنية. 
 www.bbcurdu.com 
 www.urdustan.com 
 www.urdupoint.com 

:ػدارات4(ػ1ػ)اضظصوصػطعػاضدالطغنػرصرػحتؼػاضؼظدغظػاضػارةػذبػػتارغخ-ػ305ػأػضغ

 

يدرس الطالب تاريخ شبو القارة اليندية هنذ الفتح اإلسبلهي حتى نياية عصر السبلطيف، كذلؾ هف خبلؿ 
. الهصادر األردية كالعربية

: المصادر والمراجع
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 هكتبة - الجزء األكؿ- تاريخ الهسمهيف فى شبو القارة اليندية كحضارتيـ- هحهد هحهكد الساداتى
 .ت.ب- القاىرة- االداب

 ـ1991- تاج كهبنى- آب ككثر- شيخ هحهد اكراـ. 

 1988- الييئة الهصرية العاهة لمكتاب- تاريخ االسبلـ فى اليند- عبد الهنعـ النهر. 

 ـ1990- كراتشى- تاريخ باؾ كىند- انكار ىاشهى. 

. ـ1972الىكر -  تا عيد حاضره1526باؾ كىند كى اسبلهى تاريخ - صاحب زاده عبد الرسكؿ

ػ[ػصضغظػطتطضبػ]ػدارتانػ306ػعػضغػ(ػاألدبؼػاضظػدػظظرغظػ)ػاضطربغظػاضضعظ

ػاالختغارغظػاضطواد

:ػدارظػ2(ػ1ػ)اضدغوظاجرىػاضخط-ػ307ػأػػضغ

. يدرس فيو الطالب هقدهة عف الخط الديكناجرل كعبلقتو بالمغة األردية كأكجو االختبلؼ كالتشابو بينيها

. ثـ يدرس الحركؼ الديكناجرية هع أهثمة هتعددة لكؿ حرؼ هف خبلؿ كمهات، ثـ جهؿ بسيطة

ثـ يدرس الطالب ها يسهى بالهترا فى المغة الديكناجرية، كىى تعنى ها يشبو التشكيؿ فى المغة العربية، 
حيث يدرس تأثير دخكؿ الحركؼ الهتحركة عمى الحركؼ الساكنة كالتى تغير هف نطقيا، كالتطبيؽ يتـ هف 

كيتـ بجانب ىذا التدريب عمى الكتابة كالقراءة بالمغة .خبلؿ نصكص كجهؿ بسيطة ثـ هتدرجة الصعكبة
. الديكناجرية

: الهراجع

1. Hindi for non-Hindi speaking people. 

2. Saral bhasha (Part 1 to 8). 

3. Hindi soleekh mala (Part 1 to 5). 

4. Ras bharti (Part 1 to 5). 

5. Hindi sacher vyakrn (Part 1 to 5). 

:ػدارظػ2(ػ1)اضظصوصػطعػاإلدالطؼػاضتصوفػإضؼػطدخل-ػ308ػأػضغ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

يدرس الطالب تعريؼ التصكؼ كنشأتو كهراحؿ تطكره بداية هف القرف الثالث اليجرل كحتى كصكلو إلى 
. ككذلؾ دكر الهتصكفة كأىدافيـ فى شبو القارة.اليند هع جيكش هحهكد الغزنكل

. كها يتعرؼ الطالب عمى هعالـ الطريؽ الصكفى كهقاهاتو كأحكالو 

  :هصادر كهراجع

  همكة التركى.د– اليى ناهو. 
  اليجكيرل –كشؼ الهحجكب . 
  فكزيةعبد العزيز  . اعداد د(الهدخؿ إلى التصكؼ اإلسبلهى)هذكرة

. دكاكيف الشعراء ككتب الهتصكفة ألخذ نهاذج 

اضطدتوىػاضرابعػ
:ػاضطوادػاإلجبارغظ

ػ
:ػػدارظ2(ػ2)ػ(طططل)ادتطاعػوطحادثظػ-ػ401ضغػأػ

ػػ301ضغػأػ:ػطتطضبػدابق
يتدرب الطالب عمى االستهاع كالهحادثة اليكهية بالمغة األردية كتنهية هياراتو المغكية هف خبلؿ الهعهؿ، 

. كيفضؿ أف يشارؾ فى تدريس ىذه الهادة أستاذ هف أبناء المغة. كالتهكف هف نطقيا نطقا سميها

: المصادر والمراجع

 

. تسجيبلت صكتية هتنكعة هف عدد هف الهصادر

:ػػدارظ2(ػ3)اضضعظػاضغاردغظػ-ػ402ضغػأ
ػػ201ضغػ:ػطتطضبػدابق

يراف هنذ بداية الدكلة الغزنكية  ترجهة نصكص هتنكعة تكضح العبلقة الحضارية ك التاريخة بيف شبو القارة كا 
. فى شبو القارة كحتى بداية عصر السبلطيف 



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

368 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

:ػداراتػ3(ػ1ػ)اضطربغظػطنػترجطظ-ػ403ػأػضغ

تدريب الطالب عمى ترجهة كـ كبير هف الهفردات العربية كهصطمحاتيا كتراكيبيا المغكية الهتنكعة إلى المغة 
كيفضؿ أف يتكلى تدريس ىذه الهادة . األردية، كتدريبو عمى ترجهة نصكص عربية بسيطة إلى المغة األردية

. أستاذ هف أبناء المغة األردية

: المصادر والمراجع

. الترجهة هف هصادر هتنكعة، سكاءا كانت كرقية أك إلكتركنية

:ػػدارظ2(ػ2)ترجطظػطنػاألردغظػ-ػ404ضغػأػ
ػػ304ضغػأػ:ػطتطضبػدابق

ترجهة نصكص كهقاالت هتنكعة هف األردية هف هستكل هتقدـ يعتهد عمى الجهؿ الطكيمة ك األساليب 
 .المغكية الهتعددة

: الهراجع 

. الهقاالت التحميمية هف الصحؼ كالهجبلت األردية

هكاقع تحميؿ األحداث الجارية بشبكة الهعمكهات الدكلية كهحطات اإلذاعات األردية كالفضائيات الناطقة 
 بالمغة األردية

 

 

:ػدارات4(ػ1)تارغخػذبػػاضػارةػاضؼظدغظػسؼػاضطصرػاضطعوضؼػطعػاضظصوصػ-ػ405ضغػأػ
ػ305ضغػأػ:ػطتطضبػدابق

 خبلؿ هف أكرنجزيب عصر نياية حتى الهغكلية الدكلة بداية هف اليندية القارة شبو تاريخ الطالب يدرس
. كالعربية األردية النصكص

: كالهراجع الهصادر
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 هكتبة- الثانى الجزء- كحضارتيـ اليندية القارة شبو فى الهسمهيف تاريخ- الساداتى هحهكد هحهد 
 .ت.ب- القاىرة- االداب

 ـ1991- كهبنى تاج- ككثر هكج- اكراـ هحهد شيخ. 

 ـ1991- كهبنى تاج- ككثر ركد- اكراـ هحهد شيخ. 

 1988- لمكتاب العاهة الهصرية الييئة- اليند فى االسبلـ تاريخ- النهر الهنعـ عبد. 

 ـ1990- كراتشى- كىند باؾ تاريخ- ىاشهى انكار. 

 ـ1972 الىكر-  تا عيد حاضره1526باؾ كىند كى اسبلهى تاريخ - صاحب زاده عبد الرسكؿ. 

ػدارتانػ[ػصضغظػطتطضبػ(ػ]ػطػاضظػصتابظػ)ػاألجظبغظػاضضعظػ406ػأجػضغ

ػاالختغارغظػاضطواد

 :دارظػ2(ػ2ػ)اضدغوظاجرىػاضخط-ػ407ػأػضغ

 فى التدرج هع األكؿ الدراسى الفصؿ فى درسو ها عمييا كيطبؽ كيترجهيا الديكناجرل هتنكعةبالخط نصكصا الطالب يدرس
. القراءة ككذلؾ أكبر، بشكؿ الديكناجرل بالخط الكتابة عمى يتدرب ككذلؾ النصكص، ترجـ

1. Panchtntr ki kahanyaan. 

2. Bal bharti. 

 

 

 

3. Geet laher. 

4. Geet bahar. 

5. Geet mala. 

:ػػدارظ2اضغظونػاضؼظدغظػ-ػ408ضغػأػ
:ػغدرسػاضطاضبػ

 . كتطكرىا اإلسبلهية كالعهارة الفنكف نشأة -
 . اإلسبلهى الفف عالهية -
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 . اإلقميهية اإلسبلهية كالعهارة الفنكف طرز -
 اليندكباكستانية القارة شبو فى الهحمية اإلسبلهية كالعهارة الفنكف طرز -
 حتى الهغكلية االهبراطكرية عصر – كالطغمقيكف كالخمجيكف الههاليؾ : الهغكؿ اهبراطكرية عصر قبؿ)

 نياية حتى شاىجياف بعد – شاىجياف عصر نياية حتى شاه أكبر بعد  - شاه أكبر عصر نياية
 ( اليند ببلد فى الهغكلى العصر

 . الهختمفة كطرزىا اليندكباكستانية القارة شبو فى اإلسبلهية العهارة تاريخ -
 الهعادف – الخزؼ فف ) ، الهختمفة كطرزىا اليندكباكستانية القارة شبو فى اإلسبلهية الفنكف تاريخ -

 ( كالسجاد النسيج – األخشاب– 
 . الهختمفة كهدارسو اليند ببلد فى اإلسبلهى التصكير -
  .كتزكيقيا الهخطكطات ككتابة الخط -

 : والمراجع المصادر

 اجزاء 3 – الصناديد آثار- خاف احهد سيد- 

 حسف هحهد زكى. د ، اإلسبلهى العصر فى اإليرانية الفنكف . 
 حسف هحهد زكى. د ، اإلسبلـ فنكف . 
 حسف هحهد زكى. د ، اإلسبلهية كالتصاكير الزخرفية الفنكف أطمس . 
 الباشا حسف. د ، اإلسبلهية اآلثار إلى هدخؿ . 
 الباشا حسف. د ، الكسطى العصكر فى اإلسبلهى التصكير.  

 هرزكؽ العزيز عبد هحهد. د ، كخصائصو تاريخو – اإلسبلهى الفف . 
 الكىاب عبد حسف. د ، األثرية الهساجد تاريخ . 
 عيسى أحهد : ترجهة ، ديهاند ، اإلسبلهية الفنكف.  

 أحهد رجب . تاريخ كعهارة الهساجد األثرية فى اليند ، د
اضطدتوىػاضخاطسػ
:ػاضطوادػاإلجبارغظ

ػ
:ػػدارظ2(ػ3)ػ(طططل)ادتطاعػوطحادثظػ-ػ501ضغػأػ

ػػ401ضغػأػ:ػطتطضبػدابق
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 هستكل هتقدـ في الهحادثة عاهة ، ك التدريب عمى االستهاع هف هصادر أردية هباشرة هف خبلؿ الهعهؿ

. التدريب عمى االستهاع إلى هناقشات بيف أكثر هف اثنيف هف الهتحدثيف بالعاهية 

 . االستهاع إلى الهكاد اإلخبارية ذات الطابع التحميمى كتفريغيا كتابة كترجهتيا إلى العربية 

:  الهراجع 

. شرائط الكاسيت أك اسطكانات هحهمة  بهحادثات . 1

         الهكاقع الناطقة باألردية عمى شبكة الهعمكهات الدكلية كاإلذاعات كالفضائيات . 2

:ػدارظػ2(ػ1ػ)األردىػاضذطر-ػ502ػأػضغ

سياـ النشأة ىذه في الثبلثة كاآلراء األردم الشعر نشأة الهادة ىذه في الطالب يدرس  الديف رجاؿ كا 
 ثـ . كخصائصو الغزؿ كىك الفترة ىذه في الشعرية القكالب أىـ أيضا يدرس. الشعر نشأة في كالهتصكفة

 شعراء أىـ يدرس كذلؾ . الفنية كالناحية الهكضكعية الناحية هف الفترة ىذه في الشعر خصائص يدرس
 نهاذج الطالب يدرس النياية كفي . بو تهيز كها شاعر كؿ كخصائص الدراسة هكضكع القرنيف في األردية
 . كغالب درد كهير هير تقى كهير دكنى كلي هثؿ ، كتحميبل ترجهة شاعر لكؿ هختمفة شعرية

 : كالهراجع الهصادر

 الطبعة- دىمى- اكؿ حصو- اكؿ جمد صدل، ںیاركٹهآ- اردك ادب تاريخ- جالبى جهيؿ 
 .1993 الخاهسة

 صدل،جمد ںیاركٹهآ- اردك ادب تاريخ- جالبى جهيؿ ،  الخاهسة الطبعة- دىمى- دكـ حصو دـك
 ، ہخاف کتابی عمـ ، ںیـ دہع كبلسيكي شاعرل اردك ، انجـ احهد جهيؿ بركفيسكر.1993
  .ـ1985 ، كرهال ، بازار اردك

 دىمي ، دنيا كتابى ، تک 2000 ےس آغاز تاريخ هختصرتريف كى ادب اردك ، اختر سميـ دكتكر 
  .ـ2005 ،
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 الثالثة الطبعة ، الىكر بازار اردك ، بكڈ بک عزيز ، تاريخ هختصر كي ادب اردك ، سديد أنكر/ د 
  .ـ 1998

 ـ   .ـ1985 ، لكينك ، عسكرل هحهد هرزا ترجهة ، اردك ادب تاريخ ، ہفیسکس بابك را

 ـ1987 ، عميگره ، الثاهنة الطبعة ، تاريخ كى ادب اردك ، جنيدل الحؽ عظيـ.  

 ت.د ، كرهال ، بازار اردك ، ہخاف کتابی عمـ ، ادب اردك ، انجـ احهد جهيؿ بركفيسكر.  

 .كغيرىـ كدرد كهير غالب ديكاف هثؿ ترجهتيا ستتـ التي الشعرية الهختارات ألخذ الشعراء دكاكيف

:ػداراتػ4(ػ1ػ)وإظذاءػضعوغظػتطبغػات-ػ503ػأػضغ

 كالتعريؼ األردية بالمغة بسيطة هكضكعات كتابة في المغة عمـك ك قكاعد هف درسو ها تطبيؽ عمى الطالب تدريب 
 .حكلو يدكر ها ككصؼ بنفسو،

 (الكناية ، االستعارة ، التشبيو هثؿ ) األردية فى الرئيسية الببلغية الفنكف دراسة.... 

: والمراجع المصادر

 هكتبوںمهلؾ ےكيس اردك خاف، حسف رشيد، 

 ء2000 دىمى، نئى ،ڈمٹلهي جاهعو .

 الهناسبة الدراسة نهاذج األستاذ يختار .

 إلكتركنية أك كرقية كانت سكاءا هتنكعة، هصادر. 

 www.bbcurdu.com 

 www.urdustan.com 

 www.urdupoint.com  

:ػػدارظ2(ػ3)ترجطظػطنػاألردغظػ-ػ504ضغػأػ
ػػ404ضغػأػ:ػطتطضبػدابق

http://www.urdupoint.com/
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ترجهة نصكص كهقاالت هتنكعة هف األردية هف هستكل هتقدـ يعتهد عمى الجهؿ الطكيمة ك األساليب 
 .المغكية الهتعددة

: الهراجع 

 أدبية، ثقافية، : الهقاالت التحميمية هف الصحؼ كالهجبلت كالكتب األردية بهختمؼ اتجاىاتيا
 الخ...اجتهاعية 

هكاقع تحميؿ األحداث الجارية بشبكة الهعمكهات الدكلية كهحطات اإلذاعات األردية كالفضائيات الناطقة 
.  بالمغة األردية

تارغخػذبػػاضػارةػاضؼظدغظػسؼػاضطصرػاضطعوضؼػحتؼػاضثورةػاضوطظغظػ-ػ505ػضغػأػ
:ػػدارات4(ػػ3)مػطعػاضظصوص1857

ػ405ضغػأػ:ػطتطضبػدابق
  ـ 1857يدرس الطالب تاريخ شبو القارة اليندية هف خمفاء أكرنجزيب حتى نياية الثكرة الكطنية عاـ

. هف خبلؿ النصكص األردية كالعربية
 الهصادر كالهراجع: 
 هكتبة - الجزء الثانى- تاريخ الهسمهيف فى شبو القارة اليندية كحضارتيـ- هحهد هحهكد الساداتى

 .ت.ب- القاىرة- االداب
 ـ1991- تاج كهبنى- هكج ككثر- شيخ هحهد اكراـ. 
 ـ1991- تاج كهبنى- ركد ككثر- شيخ هحهد اكراـ. 
 1988- الييئة الهصرية العاهة لمكتاب- تاريخ االسبلـ فى اليند- عبد الهنعـ النهر. 
 ـ1990- كراتشى- تاريخ باؾ كىند- انكار ىاشهى. 
 ـ1972الىكر -  تا عيد حاضره1526باؾ كىند كى اسبلهى تاريخ - صاحب زاده عبد الرسكؿ. 
[ػصضغظػطتطضب]ػدارظػ2(األدبؽػاضظصػتحضغلػ)اضطربغظػاضضعظػ506ػعػضغ

ػاالختغارغظػاضطواد

:ػػدارظ2(ػ3)اضخطػاضدغوظاجرىػ-ػ507ضغػأػ
ػ406ضغػأػ:ػطتطضبػدابق
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يدرس الطالب نصكصا بالخط الديكناجرل كيترجهيا، كتزداد درجة صعكبة النصكص هع التقدـ فى 
. الترجهة، كذلؾ جنبا إلى جنب هع التدريب عمى الكتابة كالقراءة

1. Aksher geet. 

2. Bachoon ki kitaab. 

3. Hindi vermala. 

:ػدارظػ2ػاضظصوصػطعػوطداردػػاالدتذراق-ػ508ػأػضغ

 كهنيج األردم، كاألدب المغة فى الهستشرقيف كأثر كدكافعو، كأىدافو، االستشراؽ، هاىية الطالب يدرس
. األردية النصكص خبلؿ هف الهستشرقيف عمى الرد فى األردية عمهاء

: كالهراجع الهصادر

 الزاهات، اكر حقائؽ اسبلـ عاهر، يكسؼ.ڈ UPPD كالتكزيع، كالنشر لمطباعة الهتحدة الشركة 
 .2005 قاىره

 ـ2006 يناير الهستشرقيف، عمى الرد فى األردية المغة عمهاء هنيج عاهر، يكسؼ. د.أ. 

 كالبحكث لمدراسات عيف اإلسبلهية، الهجتهعات في االستشراقي الفكر ،آثار حسف خميفة هحهد. د.أ 
 . ـ1997كاالجتهاعية، اإلنسانية

 لكينؤ، العمهي، اإلسبلهي الهجهع كالهستشرقكف، اإلسبلـ الندكم، الحسني عمي الحسف أبك 
 .ـ1982اليند،

 لمنشر السبلـ دار ،(عمييـ كها ليـ ها )كالهستشرقكف االستشراؽ السباعي، هصطفى الدكتكر 
 .ـ1998 هصر القاىرة، ،1ط كالتكزيع،

 گنج كشف ،ٹرسٹ ايجككيشنؿ تكحيد هستشرقيف، اكر عمكـ اسبلهى عربى ندكل، اهلل ثناء هحهد رٹاؾڈ
. 2004 اليند،( ارہب)

اضطدتوىػاضدادسػ
:ػاضطوادػاإلجبارغظ

ػ
:ػػدارظ2(ػ4)ػ(طططل)ادتطاعػوطحادثظػ-ػ601ضغػأػ

ػػ501ضغػأػ:ػطتطضبػدابق



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

375 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 أف عمى كغيرىا، كعمهية كاقتصادية سياسية هكضكعات حكؿ كالطبلب األستاذ بيف هفصمة حكارات اجراء
  .الساعة هكضكعات هف تككف

  .فييا كرد فيها الطبلب كهحاكرة خطب أك أفبلـ أك هسمسبلت إلى االستهاع

:  المراجع

. باألردية الناطقة كالفضائيات اإلذاعة هحطات ػ

:ػػدارظ2(ػ4)اضضعظػاضغاردغظػ-ػ602ضغػأػ
  402ضغػأػ:ػطتطضبػدابق

ترجهة نصكص  هتنكعة تكضح تأثير دكلة الهغكؿ فى أدب كلغة شبو القارة كأيضا ترجهة نصكص لبعض 
. الهتصكفة الفرس الذيف أتكا إلى شبو القارة

:ػػدارات3(ػ2)ترجطظػطنػاضطربغظػ-ػ603ضغػأػ
ػ403ضغػأػ:ػطتطضبػدابق

تدريب الطالب عمى ترجهة كـ هف الهصطمحات كالتعبيرات العربية الهختمفة إلى األردية، كتدريبو عمى 
. كيفضؿ أف يشارؾ فى تدريس ىذه الهادة أستاذ هف أبناء المغة. ترجهة نصكص هتنكعة إلى األردية

: ومراجع مصادر

. الترجهة هف هصادر هتنكعة، سكاءا كانت كرقية أك إلكتركنية

:ػداراتػ4(1ػػ)األردىػاضظثر-ػ604ػأػضغ

ا نثرية قصصية كغير قصصية فى القرنيف الثاهف عشر ك  يدرس الطالب هشاىير النثر األردم كنصكصن
. التاسع عشر

: والمراجع المصادر

 .ـ 1993 – 2ط– دىمي – ء تک 1857 ےء س1800اردك نثر كا ارتقا - عابده بيگـ
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هصادر هتنكعة هف هؤلفات هشاىير القرف التاسع عشر هثؿ نذير احهد، عبد الحميـ شرر، سيد احهد خاف 
. كغيرىـ 

مػحتؼػاضتػدغمػ1857تارغخػذبػػاضػارةػاضؼظدغظػطنػاضثورةػاضوطظغظػ-ػ605ضغػأػ
:ػػدارات4(ػ4)مػطعػاضظصوص1947

ػ505ضغػأػ:ػطتطضبػدابق
حزب الهؤتهر، حزب الرابطة )أسباب كنتائج الثكرة الكطنية، تأسيس اإلحزاب السياسية: يدرس الطالب

، حركة الخبلفة، هفاكضاف التحرير، هؤتهرات الهائدة الهستديرة، الصراع اليندكسى اإلسبلهى، (اإلسبلهية
. االستقبلؿ كالتقسيـ

: المراجع

  ء 1990تاريخ پاک كىند ، كراچى ، : انكار ىاشهى 
 ـ  .اقباؿ اكر تحريک پاكستاف ، شيخ غبلـ عمى ايند سنز پبمشرز ، الىكر : ناز .ايس.اي
  پاكستاف ، كتب خانو انجهف حهايو اسبلـ ، الىكر ، ۂتاريخ نظرم: پياـ شاىجياف پكرل 

. ء 1970
  حيات قائد اعظـ ، سنگ هيؿ پبمى كيشنز ، الىكر ، : چكدىرل سردار هحهد خاف عزيز

 ء 1992
ػ2(ظصوصػأدبغظػطتخصصظػ)ػ(سرظدؽ–اظجضغزيػ)ػاضضعظػاألجظبغظػاضحدغثػػ606ضغػأجػ
ػ[طتطضبػصضغظػػ]دارظػ

ػ

ػاالختغارغظػاضطواد

:ػػدارظ2(ػ4)اضخطػاضدغوظاجرىػ-ػ607ضغػأػ
ػ506ضغػأػ:ػطتطضبػدابق

يدرس الطالب نصكصا أكثر صعكبة كيترجهيا هف خبلؿ الكتب الهتكفرة، هع التدريب عمى القراءة 
. كالكتابة
: المراجع
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. هكضكعات هتنكعة يقترحيا أستاذ الهادة عمي الطبلب ليقكهكا بترجهتيا 

:ػدارظػ2ػواضطصادرػاضبحثػطظاعج-ػ608ػأػضغ

التعريؼ بالهصادر كالهراجع الخاصة بالمغة األردية . التعريؼ بهناىج البحث العمهى ككيفية كتابة البحث
. تكميؼ الطبلب بكتابة بحث باالستفادة هها سبؽ تعريفيـ بو . كآدابيا كتاريخيا كحضارتيا

: المراجع 
هحهد السعيد جهاؿ الديف . د . أ :  ػ هناىج البحث 1
أحهد شمبى . د . أ :  ػ كيؼ تكتب بحثا أك رسالة 2
هحهد عجاج الخطيب  . د :  ػ لهحات فى الهكتبة كالبحث كالهصادر 3
. عبد الرحهف عهيرة . د :  ػ أضكاء عمى البحث كالهصادر 4

 - اجزاء3– آثار الصناديد - سيد احهد خاف
 .ـ1991- تاج كهبنى- آب ككثر- شيخ هحهد اكراـ
 .ـ1991- تاج كهبنى- هكج ككثر- شيخ هحهد اكراـ
ـ 1991- تاج كهبنى- ركد ككثر- شيخ هحهد اكراـ

اضطدتوىػاضدابعػ
:ػاضطوادػاإلجبارغظ

ػ
:ػػداراتػ3ػاإلرالطغظػاضطجاالتػسؼػترجطظ-ػ701ػأػضغ

. يتدرب الطالب عمى ترجهة البراهج اإلعبلهية هف خبلؿ االستهاع كتفريغ النصكص

:ػداراتػ3ػاضدغادغظػاضطجاالتػسؼػترجطظ-ػ702ػأػضغ

، ترجهة الهقاالت .يتدرب الطالب عمى ترجهة البراهج السياسية هف خبلؿ االستهاع كتفريغ النصكص
.  كقتےالسياسية الهنشكرة فى الصحؼ االردية خاصة الباب السياسي فى نكائ

:ػػدارات4(ػ2)اضذطرػاألردىػ-ػ703ضغػأػ
ػ502ضغػأػ:ػطتطضبػدابق
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يدرس الطالب في ىذه الهادة ظيكر الشعر األردم الحديث كأسبابو ، كالتجديد الذم حدث في الهكضكعات 
يدرس الطالب أيضا . كفي القكالب الشعرية كالناحية الفنية ، هع التعريؼ بالقكالب الشعرية القديهة كالحديثة 
دراسة أىـ الشعراء . الحركات األدبية في الفترة الحديثة كالهعاصرة كها قاهت بو في تطكير الشعر األردم 

في الفترة الحديثة كتكضيح ها قاهكا بو في تطكير الشعر األردم ، هثؿ إقباؿ كاسهاعيؿ هيرتيي كهيراجي 
. دراسة نهاذج شعرية لمشعراء الذيف تتـ دراستيـ ، ترجهة كتحميبل . راشد كفيض كغيرىـ .ـ.كف

:  أىـ الهصادر كالهراجع التي تفيد الدراسة  

. ـ2005 تک ، كتابى دنيا ، دىمي ، 2000 ےدكتكر سميـ اختر ، اردك ادب كى هختصرتريف تاريخ آغاز س

 .ـ1998بك ، اردك بازار الىكر ، الطبعة الثالثة ڈأنكر سديد ، اردك ادب كي هختصر تاريخ ، عزيز بک / د

 ، 1أحهد هحهد أحهد ، الشعر األردم الحديث كالهعاصر ، جاهعة األزىر ، القاىرة ، ط /إبراىيـ هحهد إبراىيـ ك د/د
. ـ 2003

 .ـ 1990 ، ڑْ عمی گٹی هارکیٹاكس ، هسمـ يكنيكرسِدكتكر أبك الميث صديقي ، آج كا اردك ادب ، ايجككيشنؿ بک 

ـ 1985، انجهف ترقی اردك پاکستاف ، كراتشي ،  ( تک1975 ے اردك سۓابتدا) ںأنكر سديد ، اردك ادب کی تحريکی/د
. 

 .دكاكيف الشعراء ألخذ الهختارات الشعرية 

:ػػدارظ2(2)تطبغػاتػضعوغظػوإظذاءػ-ػ704ضغػأػ
ػػ503ضغػأػ:ػطتطضبػدابق

. يتدرب الطالب عمى كتابة الخبلصة، كالفقرة، كالخطابات كالرسائؿ الهختمفة بالمغة األردية

: المصادر والمراجع
. هكضكعات هتنكعة يقترحيا أستاذ الهادة عمي الطبلب ليكتبكا فييا 

:ػػدارات4.اضحغاةػاضدغادغظػاضططاصرةػسؼػاضؼظدػوباصدتانػطعػاضظصوص-ػ705ػضغػأ
ػ605ضغػأػ:ػطتطضبػدابق
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ـ حتى الفترة الهعاصرة هف خبلؿ الهصادر األردية 1947يدرس الطالب تاريخ باكستاف كاليند هنذ التقسيـ 
. كالعربية 

: المصادر والمراجع 
  ، اشتياؽ حسيف قريشي ، سيرة هيبلد أهة ، ترجهك دكتكر خميؿ جكاد ، دهشؽ ، الطبعة األكلي

 .ـ1996

  ، ـ1993هحهد أسمـ ، تحريؾ باكستاف ، اردك بازار ، الىكر. 

  ـ1982 حاؿ تک ، اردك بازار ، الىكر ، ۂ زهافےس1947هفتاح الديف ظفر ، تاريخ پاکستاف. 

  ، ـ1973احساف حقي ، باكستاف هاضييا كحاضرىا ، بيركت ، الطبعة األكلي. 

 ـ1992ری سركار هحهد خاف عزيز، حيات قائد اعظـ ، الىكر ، ْچكد. 

 ـ1991يهی ، ڈ پچاس ساؿ ، هقبكؿ اکاےرفيع اهلل شياب ، پاکستاف ک. 

  ، ـ1981هحهد رفيع انكر ، تحريؾ قياـ پاکستاف ، عمهي كتاب خانو. 

ػ[ػصضغظػطتطضب]ػدارظػ2(اضطػارنػاألدبػظظرغظػ)اضطربغظػاضضعظػ706ػعػضغ

ػاالختغارغظػاضطواد

:ػػدارظ2(ػ5)اضخطػاضدغوظاجرىػ-ػ707ضغػأػ
ػ506ضغػأػ:ػطتطضبػدابق

يترجـ الطالب نصكصا بالخط الديكناجرل هف خبلؿ ها يقدهو أستاذ الهادة لو هف نصكص هف الجرائد 
.  ، هع التدريب عمى القراءة كالكتابة(االنترنت)كشبكة الهعمكهات 

 :الهراجع

أدبية، : الهقاالت التحميمية هف الصحؼ كالهجبلت كالكتب الهكتكبة بالخط الديكناجرل بهختمؼ اتجاىاتيا
الخ ...ثقافية، اجتهاعية 

. هكاقع تحميؿ األحداث الجارية بشبكة الهعمكهات الدكلية كهحطات اإلذاعات األردية كالفضائيات
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:ػدارظػ2ػاضظصوصػطعػوباصدتانػاضؼظدػطجتطع-ػ708ػأػضغ

يدرس الطالب الهكقع الجيكستراتيجى لميند كباكستاف كتركيبة الهجتهع السكانية كدراسة تيارات الهجتهع 
الفكرية كهؤسسات الهجتهع الهدني ككسائؿ االتصاؿ الجهاىيرم كالهؤسسات التعميهية الحككهية كالخاصة، 

. هع ترجهة نصكص هتخصصة فى هحتكل الهقرر

: الهصادر كالهراجع 

 .ء1992 ،ِفٹند ، پِ کانپكر ، اسبلهياف ِ زهافےديانرائف نگـ ک

 .ء1992لی ، ِ ، دِندكستانی تاريخ كثقافت اكر فنكف لطيؼِعتيؽ انكر صديقی ، 

 .ء1998كر ، ِ ياسر جكاد ، الِ ، ترجـںسف ، پنجاب کی ذاتیٹينزؿ ابڈ

. ء1994 ، ِفٹتی کی ركايات ، پْ قكهی يکجںندكستاف هیِ ، ڈےبی ػ ايف ػ پاف

 .أم هعمكهات أك هراجع تتكافر هف شبكة الهعمكهات الدكلية

اضطدتوىػاضثاطنػ
:ػاضطوادػاإلجبارغظ

ػ
:ػداراتػ3.اضػاظوظغظػاضطجاالتػسؼػترجطظ-ػ801ػأػضغ

تدريب الطالب عمى ترجهة الهصطمحات القانكنية كالتعرؼ عمى الهؤسسات القانكنية كاألهنية فى اليند 
 .كباكستاف كترجهة ها يصدر عنيا هف هنشكرات كتعريفات

:ػػدارظ2(ػ5)اضضعظػاضغاردغظػ-ػ802ضغػأػ
  602ػأػضغ:ػدابقػطتطضب

. ترجهة نصكص سياسية هرتبطة بالعبلقات اإليرانية باليند كباكستاف

 :داراتػ3ػػاضتجارغظػاضطجاالتػسؼػترجطظ-ػ803ػأػضغ
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تدريب الطالب عمى ترجهة الهصطمحات التجارية كأسهاء الشركات الديكناجرىة كالباكستانية، كترجهة 
. الصفحات التعريفية بالهنتجات التجارية الهركجة

:ػداراتػ4(2ػػ)األردىػاضظثر-ػ804ػأػضغ

ا  يدرس الطالب هشاىير النثر األردم هنذ بداية القرف العشريف حتى الفترة الهعاصرة، كيدرس نصكصن
. قصصية كغير قصصية تكضح فنكف النثر األردم الهعاصر

: هصادر كهراجع

  ، ـ1986عزيز احهد ،ترقى بسند ادب ، دىمى 

  ، ـ1987عظيـ الحؽ جنيدل ، اردك ادب كى تاريخ،عمى كره 

  ،ـ1964عمى عباس حسينى ، ناكؿ كى تاريخ اكر تنقيد، الىكر. 

 ،ـ1989قهر رئيس، اصناؼ ادب اردك ، عمى كره. 

 نهاذج هتنكعة هف هؤلفات كتاب ىذه الفترة 

:ػداراتػ4ػاألردىػاضظػد-ػ805ػأػضغ

التعرؼ تاريخ كتطكر النقد األردل، كاالطبلع عمى الهدارس النقدية الحديثة كالهعاصرة عمى الساحة األدبية 
 .فى اليند كالباكستاف، كدكر النقاد فى تطكير األصناؼ األدبية الهختمفة

 :الهصادر كالهراجع

  ،ء1964جيبلنى كاهراف،تنقيد كا نيا بس هنظر، هكتبو جديده، الىكر. 
 ء1989لى، ِ اثرات، هكتبو جاهعو، دےجديد اردك كتنقيد پر هغربي تنقيد ؾ:افِخكر شيد ج. 
 ء2004، قرطاس، فيصؿ آباد، جنكرل، ےرابعة سر فراز،تنقيدل جائز. 
  ء1966كر ، ِاردك تنقيد نگاری، نقكش پريس، ال: سردار هسيح گؿ. 
  هتعمؽ هضاهيف كا ےاصكؿ اكر فف تنقيد ؾ)تنقيدل نظريات : (هرتب)سيد احتشاـ حسيف 

 ء1974لى، بارپنجـ، ِ، جمد اكؿ، كتب خانو انجهف ترقى اردك، جاهع هسجد د(هجهكعو
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 ء2000اشارات تنقيد، سنگ هيؿ پبمى كيشنز، الىكر، : سيد عبد اهلل .

[ػصضغظػطتطضب]دارظ2(إظذاء()سرظدؽ–ػاظجضغزي)اضحدغثػػاألوربغظػاضضعظ806أورػضغ

ػاالختغارغظػاضطواد

:ػػدارظ2(ػ6)اضخطػاضدغوظاجرىػ-ػ807ضغػأػ
ػ706ضغػأػ:ػطتطضبػدابق

يترجـ الطالب نصكصا بالخط الديكناجرل هف خبلؿ ها يقدهو أستاذ الهادة لو هف نصكص هف الجرائد 
.  ، هع التدريب عمى القراءة كالكتابة(االنترنت)كشبكة الهعمكهات 

 :الهراجع

أدبية، : الهقاالت التحميمية هف الصحؼ كالهجبلت كالكتب الهكتكبة بالخط الديكناجرل بهختمؼ اتجاىاتيا
الخ هكاقع تحميؿ األحداث الجارية بشبكة الهعمكهات الدكلية كهحطات اإلذاعات األردية ...ثقافية، اجتهاعية 

. كالفضائيات

:ػدارظػ2.اضطػارنػاألردىػاألدب-ػ808ػأػضغ

 العبلقات رصد فى كأىهيتو الكاسعة كفضاءاتو كهجاالتو كهدارسو ، الهقارف األدب هاىية الطالب يدرس
 الركابط عهؽ هدل الطالب فيدرؾ ، كالغربية الشرقية اآلداب هف كغيره األردل األدب بيف الهتبادلة
 أخرل ناحية كهف ، ناحية هف الهختمفة اآلداب هف كغيره األردل األدب بيف كالتفاعؿ الفكرية كالصبلت
 قكهى ىك ها ليتبيف فيو التجديد طبيعة عف كالكشؼ ( األردل ) القكهى األدب دراسة فى التعهؽ هف يتهكف
 خبلؿ هف ذلؾ كيتـ ، األردل األدب بشأف كهتعهقة ناضجة فكرة الطالب يككف كىكذا ، دخيؿ ىك كها

 . األخرل كالغربية الشرقية اآلداب هف كنصكص أردية نصكص بيف لمهقارنة نهاذج دراسة

 : والمراجع المصادر

  ـ 1980 2دراسات فى األدب الهقارف ، دار النيضة العربية ، بيركت ، ط: بديع هحهد جهعة. 

  ـ 1994قراءات فى أساطير الشرؽ كالغرب ػ هكتبة سعيد رأفت ػ :  حسف الهسمهى . 
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  2004فى األدب الهقارف ، الييئة الهصرية العاهة لمكتاب ، : عزة ىيكؿ.  

  ، ـ2000هحهد السعيد جهاؿ الديف ، األدب الهقارف في الدراسات الشرقية اإلسبلهية ، القاىرة. 

  هصر ، ب ت– هكتبة األنجمك – الطبعة الثانية – األدب الهقارف : هحهد غنيهى ىبلؿ. 

  فضاءات األدب الهقارف ، دراسة فى تبادؿ الثيهات كالرهكز كاألساطير بيف اآلداب : نذير العظهة
  .2004دهشؽ ، – سكريا – العربية كاألجنبية ، هنشكرات كزارة الثقافة 

  ـ 2002كر ، ِ هسمـ ثقافت ، بيكف بكس ، الںاردك ناكؿ هي: فاركؽ عثهاف . 

  1990– لي ِنئي د– سيهانت بركاشف –  لككػ ادب ںاردكهي: قهر رئيس.  

  1983كر ، ِ  رنگػ ، سنگ هيؿ ، الےكيانى كػ: سراج هنير . 
  نهاذج هتنكعة لدراسات هقارنة هثؿ كتابى إخكاف الصفا ككميمة كدهنة ، ألؼ ليمة كليمة فى العربية

كاألردية ، كسكانح قيس لحافظ عبد اهلل ، جاتكا بكذا ، همحهة جمجاهش ، جاكيد ناها إلقباؿ 
. كالككهيديا اإلليية لدانتى 
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 (4 ) 

  قسم المغة اإلنجميزية وآدابيا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توصغفػاضطػرراتػ
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اضطدتوىػاألولػ
طػرراتػإجبارغظػ

ػ
ػاضحادبػاآلضؼػ100حدبػ

دارتانػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغاػ
ػاضطػررػطحتوى

 .اآللى بالحاسب الهتعمقة كالقكاعد الهبادئ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس

 101مقدمة فى األدب اإلنجلٌزى إن 

Introduction to English Literature En 101 

 العديد كيتناكؿ كالهسرحية، كالشعرية القصصية األدبية األنكاع بيف كالشبو االختبلؼ أكجو الهقرر ىذا يعرؼ
 كالقصائد الكاحد الفصؿ هسرحيات ك القصير القصصى النثر هف اإلنجميزل األدب فى القراءات هف

. الشعرية

The course aims to briefly define main differences and similarities between 

literary genres, namely fiction, poetry and drama. Readings are from a range of 

English short fiction, one-act plays and poems. 

 102علم  الصوتٌات إن 

Phonetics En 102 

 بيف كالفركؽ الكبلـ أصكات إنتاج آليات كيتناكؿ النطقية، الصكتيات بعمـ الطبلب الهقرر ىذا يعرؼ
 الصكتية الرهكز بتدكيف كييتـ المغات، أصكات

Students will be introduced to articulatory phonetics.  Topics such as speech 

production mechanisms, differences between sounds of languages, and phonetic 

transcription will be covered. 

 103 إن 1تحلٌل لغوى 
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Linguistic Analysis 1 En 103 

 يتناكؿ كىك. ككظائفيا الجهمة نظـ تخص التى اإلنجميزل لمنحك األساسية القكاعد عمى الهقرر ىذا يركز
. النصكص بتحميؿ تتعمؽ التى تممؾ فييا بها المغكل لمتحميؿ طرؽ عدة

The course focuses on the fundamental rules of English grammar as they relate 

to sentence structure and function. It explores different systems of analysis, 

including an introduction to the analysis of texts. 

  104مقدمة فى الترجمة إن 

Introduction to Translation En 104 

 كها. بالترجهة الخاصة كالهعايير كالهشكبلت كالهفاىيـ كاألنكاع التعريفات بأىـ الطبلب الهنيج ىذا يعرؼ
 ههارسة فى العهمية كتطبيقاتيا ككظائفيا كأجناسيا كأنكاعيا الرئيسية النصكص قكالب الهقرر يعرض
 ,The course familiarized students with basic definitions, types, concepts.الترجهة

problems and standards of translation. It also introduces students to major text 

formats, types, genres and functions and their practical applications in the 

practice of translation.  

 105مهارات المحاد ة واالستماع إن 

Listening and Speaking Skills En 105  عمى الطبلب بتدريب الهقرر ىذا ييتـ
 كها. كاستيعابيا األفكار ألىـ كاالستهاع كالتكضيح كالكصؼ الفيـ هيارات هثؿ كالهحادثة االستهاع هيارات

التركيز يتـ .كالتنغيـ النبر كأنكاع الصكتية الجزئيات كدراسة كاالستهاع النطؽ طرؽ عمى    

This course focuses on developing basic social and pre-academic listening and 

speaking skills. It includes skills such as understanding and giving descriptions, 

directions, and explanations, and listening for main ideas. Pronunciation and 

listening for discrimination are introduced through the study of basic phonetic 

segments and stress and intonation patterns. 

  106 لغ ع 1 لغة عربٌة

Arabic Language 1 
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 تحميؿ كيفية يعمهيـ كها. ككتابتيا العربية بالمغة الهكتكبة الهقاالت  قراءة عمى الطبلب الهقرر ىذا يدرب
 . كهمحقاتيا بالجهمة كانتياء فالفعؿ باالسـ هركرا الحرؼ، هف انطبلقا العربية القكاعد

The course offers students a focused experience with reading and writing Arabic 

essays. It also teaches students how to analyze Arabic structure. 

 107القصة القصٌرة إن 

Short Story En 107 

 فى الكبلسيكى شكمو هف الفف ىذا بتطكر الطبلب كيعرؼ بالتحميؿ، القصيرة القصة فف الهقرر ىذا يتناكؿ
 فى الجديدة الفنية كأساليبو الحداثى شكمو إلى ككيبمنج كديكنز كىاردم كستيفنسكف كديفك أديسكف كتابات
 القصة لفف الههيزة الخصائص عمى التعرؼ لمطبلب الهقرر يتيح كبذلؾ. كبيكت كجكيس ككلؼ كتابات
. عاـ بكجو اإلنجميزية القصيرة

The short story is the main focus of the course. It introduces students to the 

development of the short story from its classical forms (Addison, Defoe, 

Stevenson, Hardy, Dickens and Kipling) to its contemporary modernist modes 

(Woolf, Joyce and Beckett) to enable the students to identify the distinguishing 

features of English short fiction in general.   

 108المهارات الدراسٌة واألكادٌمٌة إن 

Academic and Study Skills En 108  األساسية بالهيارات الطبلب الهقرر ىذا يعرؼ
 كتطكير بالهصادر، األبحاث كتكثيؽ الفعالة، األكاديهية كالقراءة كالكتابة الدراسية، الهحاضرات لكتابة

.لبلختبارات الفعاؿ كاإلعداد الجهاعى، كالعهؿ الشفكل كالعرض البحث استراتيجيات  

This course introduces students to the skills of note taking, writing effectively 

and technically, reading academically, referencing your work, developing search 

strategies, giving a talk, working in groups and preparing effectively for 

examinations. 

 109مهارات القراءة النقدٌة إن 

Critical Reading Skills En 109 



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

388 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 يتناكؿ كىك. النقدل كتحميميا لمنصكص النقدية لمقراءة األساسية بالهيارات الطبلب الهقرر ىذا يعرؼ
  .هتنكعة كأكاديهية كصحفية أدبية هصادر هف نصكص

The course introduces students to basic reading techniques with an emphasis on 

critical thinking and analysis. Readings are from a range of texts in literature, 

the media, and academic disciplines. 

المستوى ال انى 

مقررات إجبارٌة 

 200حقوق اإلنسان حق 

Human Rights 200 حق   

 ههارسات كفى الدكلى القانكف فى اإلنساف لحقكؽ الرئيسية الهفاىيـ عمى الضكء الهقرر ىذا يسمط
 هفيكـ تاريخ يتتبع كها. األىمية الهنظهات أنشطة كفى الدكؿ سياسات كفى كاإلقميهية العالهية الهؤسسات

. الفرنسية كالثكرة األهريكية الثكرة هف لكؿ السياسى الخطاب كفى التنكير عصر فى" اإلنساف حقكؽ"

The course focuses on key concepts of human rights within international law, 

global and regional institutions and in the policies of states and in the activities 

of non-governmental organizations. It also traces the history of human rights in 

the Enlightenment and in the political discourse of the American Revolution and 

the French Revolution.  

 201مقدمة فً تارٌخ األدب اإلنجلٌزى إن 

Introduction to History of English literature En 201 

 العصكر كحتى ساكسكنى األنجمك العصر فى بداياتو هنذ اإلنجميزل األدب تاريخ الهقرر ىذا يعرض
 كالسياسى االجتهاعى بالتاريخ عبلقاتو فى اإلنجميزل كالهسرح كالشعر النثر تاريخ يتتبع كىك. الحديثة
. إلنجمترا

The course is a survey of the development of English literature from Anglo-Saxon 

times to the modern age. It traces the history of English prose, poetry and drama 

in relation to English social and political history.   
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 202علم الصرف إن 

Morphology En 202 

 مثل الصرفية ومكوناتيا الكممات بتناول المقرر ييتم كما. لمكممة الصرفية الصيغ الطالب سيدرس المقرر ىذا فى       
 المقيدة أو المتصمة الصرفية والوحدات لمكممات، الصرفية الصيغ وتنوع الصوتية، والتغيرات والمواحق والسوابق الجذور

. الصرفى واالشتقاق والتصريف الحرة، أو المنفصمة الصرفية والوحدات

Students will study basic word forms. Some of the topics that will be discussed 

are: words and their component parts (roots, prefixes, suffixes, and vowel 

changes), variations in word forms, bound morphemes and free morphemes, 

and inflection and morphological derivation. 

 203 إن 2تحلٌل لغوى 

Linguistic Analysis 2 En 203 

 تحميؿ عمى الطبلب يتدرب كسكؼ. الفرعية كتخصصاتيا المغكية لمنظرية الفنية الهبلهح الهقرر ىذا يتناكؿ
. كتصنيفيا كتكصيفيا المغكية البيانات

The course examines technical aspects of linguistic theory and its subfields. 

Students will practice analyzing, describing and categorizing linguistic data. 

 204 إن 1الترجمة إلى اإلنجلٌزٌة والعربٌة 

Translating into English and Arabic 1 En 204 

 الترجهة هشكبلت حؿ عمى الطبلب كيدرب كالعبارات، األلفاظ هستكل عمى التعادؿ بقضية الهقرر ىذا ييتـ
 كالتراكيب الهركبة كالكمهات كالهختصرات األعبلـ أسهاء هثؿ كالنحكية المفظية الفئات فييا تتسبب التى

.  كالضهائر كاألحكاؿ كالهتصحابات األدكات هع كاألفعاؿ االصطبلحية

This course focuses on equivalence at word level and above word level. It trains 

students to deal with translation problems that are caused by lexical and 

grammatical items such as proper nouns, acronyms, compound words, idioms, 

phrasal verbs, collocations, adverbs, and definite and indefinite pronouns. 

 205 إن 1الكتابة األكادٌمٌة 
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Academic Writing 1 En 205 

 كتابة عمى الطبلب يدرب كىك. الهكتكبة كالنصكص الفقرات بنية بعناصر الطبلب الهقرر ىذا يعرؼ
. كالسردية الكصفية كالهقاالت الفقرات

This course introduces students to elements of paragraph structure and written 

texts. It trains students to write paragraphs and descriptive and narrative essays. 

 206 إن 1لغة  جنبٌة 

Foreign Language 1 En 206للطالب األلمانٌة أو الفرنسٌة اللؽة قواعد المقرر هذا ٌدرس 

  .المتنوعة النصوص بعض على تطبٌقها على وٌدربهم

The course teaches students the rules of French or German structure through 

readings of various types of texts. 

 207 دب األطفال إن 

Children’s Literature En 207 

 ألعهاؿ قراءات يشهؿ كها. األطفاؿ ألدب الرئيسية كالتعريفات األدبية كاألجناس األنكاع الهقرر ىذا يتناكؿ
. كالشعر القصصى كغير القصصى كالنثر الهصكرة الكتب هثؿ هختمفة

The course examines basic types, genres and definitions of children’s literature. 

Readings include picture books, fiction, non-fiction and poetry. 

 208علم وظائف األصوات إن 

Phonology En 208 

 نهاذج بدراسة الهقرر كييتـ. ككظائفيا اإلنجميزية المغة أصكات تحميؿ ألسس هقدهة يعد الهقرر ىذا
. تحميميا كطرؽ كالتنغيـ كالنبر األصكات

This course is an introduction to foundations of phonological analysis. It explores 

different phonological structures such as phonemic, stress and intonation 

patterns and methods of analyzing such structures. 

 209 دوات بح ٌة للمترجمٌن إن 
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Research Tools for Translators En 209 

 اإللكتركنية كالخدهات الهعمكهات كهصادر المغكية األدكات أنكاع لتكظيؼ لمطبلب هقدهة الهادة ىذه
دارتيا" الترجهة ذاكرات "لهفيكـ هقدهة تعتبر كها. الهترجهكف يستخدهيا التى الهختمفة  التركيز إهكانية هع كا 

 .تجارينا الهتاحة البرهجيات هف كاحد عمى

This course seeks to introduce students to the utilization of different types of 

linguistic tools, information resources and online services that translators now 

need and use. It will also introduce students to the concept of TMs and their  

management, with a possible focus on one of the commercially available 

software used for this purpose. 

المستوى ال الث 

مقررات إجبارٌة 

 301 إن 1الشعر اإلنجلٌزي 

English Poetry 1 En 301 

 كالسابع عشر السادس القرنيف فى اإلنجميزم لمشعر كالتاريخية كالسياسية االجتهاعية الخمفية الهقرر ىذا تناكؿم

 كىريؾ كىربرت كديف كشكسبير كسبنسر سيدنى هثؿ الشعراء أىـ إلى الهستفيضة بالدراسة كيتعرض عشر،
 .لمقرنيف الثقافى السياؽ عف تعبر التى قصائدىـ هف كنهاذج كهيمتكف

The course aims to examine various poetic themes and forms recurrent at the 

end of the sixteenth and early seventeenth centuries. It introduces specimens by 

major Elizabethan poets such as Sidney, Spenser and Shakespeare, as well as by 

the metaphysical and Cavalier poets such as Donne, Herbert and Herrick. 

Students will also be introduced to John Milton’s poetry. 

 302 إن 1المسرح اإلنجلٌزي 

English Drama 1 En 302 
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 عمى التركيز مع إنجمترا فى عشر التاسع القرن حتى عشر السادس القرن من اإلنجميزى المسرحى األدب دراسة المقرر يشمل

 والمأساة الممياة فن من مسرحية نماذج الطالب ويدرس. العصور تمك فى والسياسية االجتماعية الحياة و األدبى المناخ
 . ووايمد وشريدان ودرايدن وكونجريف مارلو أعمال من سواء حد عمى

This course examines English drama from the sixteenth century through the end 

of the nineteenth century and its cultural, political and social context. Readings  

are from both comedy and tragedy, works by Marlowe, Congreve, Dryden, 

Sheridan and Wilde. 

 303مقدمة فً النظرٌات اللغوٌة إن 

Introduction to Linguistic Theories En 303 

 المغة كدكر المغكيات لعمـ عاـ بعرض الطبلب كيهد المغكية، لمنظرية األساسية الهبادئ الهنيج ىذا يتناكؿ
 . كالداللة الجهؿ كتركيب كالصرؼ الصكتيات عمـ إلى هقدهة يشهؿ كها الهجتهع، فى

The course explores the basics of linguistic theory. It provides the student with 

an overview of linguistics and the role of language in society. Some  

of the topics discussed are: introduction to phonology, morphology, syntax, and 

semantics.  

  304 إن 2الترجمة إلى اإلنجلٌزٌة والعربٌة 

Translating into English and Arabic En 304 

 الزهف ترجهة عمى الطبلب يدرب فيك. الجهؿ بتركيب الخاصة الترجهة هشكبلت الهقرر ىذا يتناكؿ
 الصمة كعبارات كاألغراض كالنتائج الزهف كعبارات الزهنية كالعبارات الظرفية كالعبارات الفعؿ كحاالت
. لمهجيكؿ الهبنية كالجهؿ

This course familiarizes students with translation problems at sentence level. It 

teaches students how to translate tense and aspect, adverbial clauses, time 

clauses, result clauses, purpose clauses, relative clauses and passive sentences.  

 305مهارات االتصال الشفوى والعرض إن 
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Oral Communication and Presentation Skills En 305 

 شفكيا أفكارىـ عرض عمى الطبلب يدرب كىك. الفعاؿ كالعرض الشفكل التكاصؿ فنكف الهقرر ىذا يقدـ
. الفعاؿ العرض أساليب باستخداـ

This course introduces students to the art of oral communication and presentation. It helps  

students gain confidence as presenters and speakers by learning the techniques of making 

effective presentations.   

 307األدب الكالسٌكى إن 

Classical Literature En 307 

 باألدب كعبلقتيها كأساطيرىها كالركهانى اليكنانى األدب هف كؿ لتطكرات شاهمة نظرة الهقرر ىذا يقدـ
يسكيمكس ىكهيركس أعهاؿ كيتناكؿ. اإلنجميزم . كأكفيد كسًنكا كيكركبيديس كسكفككميس كا 

This course surveys the major texts and literary developments of Ancient Greece 

and Rome and introduces students to the major myths of these cultures.  

Authors include Homer, Aeschylus, Sophocles, Euripides, Seneca and Ovid. 

 308النحو الوظٌفً إن 

Functional Grammar En 308 

 الكظيفى بالنحك إليو ييشار كالذل النحكل، ىاليدال بنهكذج الطبلب تعريؼ ىك الهقرر ىذا هف اليدؼ
 هتنكعة نصكص تحميؿ عمى الطبلب يتدرب كسكؼ. كالسياؽ الجهمة هستكل عمى تطبيقو ككيفية النظاهى،
.  النظاهى الكظيفى لمنحك النظرل اإلطار باستخداـ

The aim of this course is to familiarize students with Halliday’s systemic 

functional grammar (SFG), and how it is implemented in analyzing language on 

the sentence level and beyond. Students will be required to analyze various 

texts, using SFG as a theoretical framework. 

 309ترجمة الشاشة إن 

Screen TranslationEn309 
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 كاألفبلـ األفبلـ بيف تتراكح التي الشاشة لترجهة الهختمفة األنكاع عمى الطالب تعرؼ هقدهة الهادة ىذه
 خبلؿ هف الغرض ليذا الترجهة أساسيات خبلليا هف الطالب يتعمـ كها. الهتنكعة كالبراهج الكثائقية كالبراهج
 .نصكصيا عمى التدريب

This course is an introduction to different types of screen translation: movies, 

documentaries, programs, covering a different array of topics. 

اضطدتوىػاضرابعػ
طػرراتػإجبارغظػ

 401 إن  1األدب األمرٌكً 

American Literature 1 En 401 

 حتى األكلى البدايات هنذ كتطكره األهريكى األدب نشأة تتبع تحاكؿ هقدهة عف عبارة ىك الهقرر ىذا
 أفكارىا بتحميؿ كيقكـ األدبية األنكاع هختمؼ هف األعهاؿ هف كاسعا نطاقا يستعرض كىك. الحديثة العصكر
.  الزهنية الهراحؿ شتى عف الهعبرة األساسية كحركاتيا كهفاىيهيا

This is an introductory course which traces the development of American 

Literature from its early beginnings to contemporary times. It surveys a wide 

range of works of multiple genres emphasizing major ideas, concepts, and 

movements from selected periods. 

 402 إن  1نقد  دبً 

Literary Criticism 1 En 402 

.  الكبلسيكييف الكتاب عصر في األدبية كالههارسات النصكص عمى التعميؽ ههارسة بدايات الهادة ىذه تقدـ
  نقد/ تعميقات لكتابة البريطانية الثقافة في األكلى الهحاكالت عف هقدهة ذلؾ يتبع ثـ

 النصكص هف هقتطفات تدريس أساس عمى الهادة كتقكـ.  عشر السابع القرف حتى األدبية لمههارسات
. األدب عمى بالتعميؽ الهعنية الهفكريف أبرز إنتاج هف الشييرة

This course introduces the beginnings of the practice of commentary on literary 

texts and practice at the time of the classics. This is followed by an introduction 
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to the early attempts at literary commentary/ criticism in the British culture up 

to the 17th Century. Excerpts from texts produced by key figures will be taught. 

 403 إن  1الرواٌة اإلنجلٌزٌة 

English Novel 1 En 403 

 أعهاؿ يتناكؿ كىك. عشر كالثاهف عشر السابع القرنيف فى كتطكرىا اإلنجميزية الركاية بنشأة الهقرر ىذا ييتـ
. كسكيفت كفيمدنج كديفك كىايككد بىنياف

This course focuses on the rise and development of the English novel through 

the seventeenth and eighteenth Centuries. Works include Bunyan’s The Pilgrim's 

Progress, Haywood’s Love in Excess, Defoe’s Robinson Crusoe and Moll Flanders, 

Sarah Fielding’s The Adventures of David Simple, Swift’s Gulliver’s Travels and 

Fielding’s Tom Jones and Joseph Andrews. 

 404علم الداللة إن  

Semantics En 404 

 عمـ بطرؽ الطبلب كيعرؼ. الداللى كالتحميؿ الداللة عمـ لنظريات األساسية الهبادئ الهقرر ىذا يتناكؿ
. الداللية كالعبلقات كنظرياتو الداللة

It will explore the basics of semantic theories and analysis. Students will also be 

introduced to a survey of current linguistic semantic theories and methods. In 

addition, a study of semantic relations will be discussed.   

 405مسرح  شكسبٌر إن 

Shakespearean Drama En 405 

 كالخير العرقى كاألصؿ كالحرب الحب هثؿ شكسبير هسرحيات فى ذاعت هكضكعات الهقرر ىذا يتناكؿ
 الهتعمقة النقدية كاالستراتيجيات الهسرح كظركؼ التاريخى السياؽ الهحاضرات تناقش كسكؼ. كالشر

. شكسبير بهسرحيات

This course explores issues of concern to Shakespeare's audiences from his time 

to ours-love, war, race, good and evil-through a representative selection of  
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plays. Lectures will discuss historical contexts, theatrical conditions, and critical 

strategies. 

 406 إن 2لغة  جنبٌة 

Foreign Language 2 En 406 

 النصوص بعض على تطبٌقها على وٌدربهم للطالب األلمانٌة أو الفرنسٌة اللؽة قواعد المقرر هذا ٌدرس

  .المتنوعة

The course teaches students the rules of French or German structure through 

readings of various types of texts. 

 407 دب القرون الوسطى إن 

Medieval Literature En 407 

 كأدب الدينى األدب: الكسطى القركف فى اإلنجميزل األدب فى األساسية األدبية األنكاع الهقرر ىذا يدرس
. كالنجبلند كهالكرل تشكسر أعهاؿ الهنيج كيتناكؿ. آرثر الهمؾ حكايات كأدب العفيؼ الغزؿ

This course examines three main categories of Middle English 

Literature: Religious, Courtly love, and Arthurian. Texts include selected 

Canterbury Tales by Chaucer, and texts by Sir Thomas Malory and William 

Langland. 

 408الترجمة الصحفٌة إلى العربٌة إن 

Newspaper Translation into Arabic En 408 

 عمى ثـ كهف العربية بالمغة الصحفية الكتابة كأصكؿ أسمكب عمى الهادة ىذه خبلؿ هف الطالب يتعرؼ
 هتفرقة أنكاع ترجهة الهادة تغطي كها. العربية المغة إلى اإلنجميزية المغة هف الصحفية لمكتابات النقؿ قكاعد
 ...الخ االفتتاحية كالهقاالت كالتحقيقات التقارير هثؿ الصحفية الكتابات هف

This course introduces the students to the style and conventions of newspaper 

writing in Arabic and the transfer rules for translation of newspaper items from  

English into Arabic. The course also covers the translation of different types of 

newspaper items such as reports, features, editorials, etc. 
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 409الكتابة المهنٌة إن 

Business Writing En 409 

 الهينية السيرة كتابة عمى بتدريبيـ كذلؾ الطبلب، لدل الهينية الكتابة هيارات تطكير إلى الهقرر ىذا ييدؼ
 كالخطط كالقصيرة الطكيمة كالتقارير الهينية كالهذكرات اإللكتركنية كالرسائؿ األعهاؿ كخطابات الذاتية

. األعهاؿ هجاؿ فى كالهقترحات

This course aims to develop students’ skills in writing business documents. 

Students will be trained to write CVs, letters, emails, memoranda, short and long 

reports, and proposals necessary to communicate effectively in the business 

world. 

اضطدتوىػاضخاطسػ
 طػرراتػإجبارغظ

 501 إن  2الشعر اإلنجلٌزي 

English Poetry 2 En 501 

 ضوء فى عشر التاسع القرن فى الرومانتيكى والشعر عشر الثامن القرن فى الجديد الكالسيكى الشعر المقرر ىذا يتناول
 فى الشعراء لكبار أعمال عدة المقرر ويشمل. خصوصا وانجمترا عموما أوربا فى والثقافى واالجتماعى السياسى السياق

.  وشيمى وكولريدج ووردزورث وبميك وجونسون وبوب درايدن مثل العصرين

This course examines eighteenth and early nineteenth century poetry in light of the political, 

social and cultural contexts.  This includes neo-classical poetry by Dryden, Pope and Samuel 

Johnson as well as poets of the romantic school such as Blake, Wordsworth, Coleridge and 

Shelley. Reference will be made to the romantic movement in Europe, with special emphasis 

on the English poets. 

 502الرواٌة اإلنجلٌزٌة إن  

English Novel 2 En 5022 

 كأشكاليا 1901 سنة إلى 1837 سنة هف فيكتكريا الهمكة عصر فى الركاية بالدرس الهقرر ىذا يتناكؿ
 لؤلعهاؿ بالتحميؿ يتعرض كها .كالبكليسية كالعاطفية كالشخصية الصناعية الركايات هثؿ الهتعددة الفنية

ليكت كجاسكؿ كديكنز لبركنتى الشييرة الركائية  . كتركلكب كىاردل كا 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

This course considers the Victorian novel with an emphasis on its many forms, 

including the industrial novel, bildungsroman, sensation novel, and detective 

novel. Writers covered include Charlotte Brontë, Charles Dickens, Elizabeth 

Gaskell, George Eliot, Thomas Hardy, and Anthony Trollope. 

 503 دب مقارن إن  

Comparative Literature En 503 

 العربى األدبيف بيف الهقارنة يتحرل كىك. الهختمفة كالجغرافية المغكية الحدكد عبر األدب الهقرر ىذا يتناكؿ
. األدبية األنكاع كشتى التاريخية الهراحؿ هختمؼ فى هنيها كؿ كثقافة كالغربي

This course examines literature across linguistic and cultural boundaries. It 

focuses on the comparative analysis of both Arabic and Western literatures and 

cultures in different historical periods and across different literary genres. 

 504علم تركٌب الجمل إن  

Syntax En 504 

 تككيف ليا يخضع التى كالنظريات كالقكاعد الجهؿ لتككيف الكمهات نظـ أسس دراسة إلى الهنيج ىذا ييدؼ
. التكليدل النحك نظرية هثؿ الجهؿ ىذه

The course will explore the foundations of syntactic analysis and syntactic theory 

within the framework of generative grammar. 

 505 إن 3الترجمة إلى اإلنجلٌزٌة والعربٌة 

Translating into English and Arabic En 505 

 ترجهة عمى الطبلب يدرب فيك. كالسياؽ النص بهستكل الخاصة الترجهة هشكبلت الهقرر ىذا يتناكؿ
 . كاالتساؽ كالتهاسؾ الهنطقية كالركابط كاالستبداؿ كالحذؼ النحكية كاإلشارات التكرار ظكاىر

This course familiarizes students with translation problems at text and context 

levels. It teaches students how to deal with problems of repetition, reference, 

ellipsis, substitution, logical connectors, cohesion and coherence. 
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 506لغ ع  3 لغة عربٌة

Arabic Language 3 

 هتنكعة أدبية هصادر هف نصكص يتناكؿ كىك. العربي لؤلدب النقدية القراءة عمى الطبلب الهقرر ىذا يدرب
. العربى كالهسرح القصصى كالنثر الشعر فى

The course offers students a focused experience with critical reading of Arabic 

literature. Readings are from a range of texts in Arabic poetry, fiction and 

drama. 

 507 دب عصر النهضة إن 

Renaissance Literature En 507 

 حركة مثل الفكرية وحركاتو وقضاياه ومؤلفيو عشر السابع والقرن عشر السادس القرن بأدب الطالب المنيج ىذا يعرف
. وناش وبيكون مور أعمال يتناول كما. العممية التجريبية مدرسة و الدينى اإلصالح وحركة اإلنسانية

This course introduces students to the sixteenth and seventeenth century authors, genres, 

themes, and movements such as humanism, the reformation, and scientific empiricism. 

Works include More’s Utopia, Bacon’s Essays and Novum Organum and Nashe’s The 

Unfortunate Traveller. 

 508 دب األقلٌات العرقٌة إن 

Multi-Ethnic Literature En 508 

 ككندا أستراليا فى الثقافى كهحيطيـ األدبية كأعهاليـ العرقية األقميات كتاب بدراسة الهقرر ىذا ييتـ
. األدب فى كالشتات كاليجرة العرقى األصؿ قضايا تناكؿ كيفية يحمؿ كىك. الهتحدة كالكاليات

This course teaches multi-ethnic literature through the study of minority writers, 

their literary works, and their cultural contexts in Australia, Canada and the 

United States. It will explore the ways in which ethnicity, migration, and diaspora 

are represented in literature. 

 509اكتساب اللغة األولى إن 

First Language Acquisition En 509 
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 هثؿ عديدة هكضكعات كيشهؿ. المغكية بالنظرية كعبلقتيا األكلى المغة اكتساب هبادئ الهقرر ىذا يدرس
. كاإلدراؾ الفطرية كالقدرة كالهحاكاة المغكية العهكهيات

The course explores the fundamentals of first language acquisition over a variety 

of topics, especially in relation to linguistic theory. The topics covered include 

language universals, imitation, innateness, cognition. 

 510الترجمة الصحفٌة إلى اإلنجلٌزٌة إن 

Newspaper Translation into English En 510 

 عمى ثـ كهف اإلنجميزية بالمغة الصحفية الكتابة كأصكؿ أسمكب عمى الهادة ىذه خبلؿ هف الطالب يتعرؼ
 هتفرقة أنكاع ترجهة الهادة تغطي كها. اإلنجميزية المغة إلى العربية المغة هف الصحفية لمكتابات النقؿ قكاعد
 ...الخ االفتتاحية كالهقاالت كالتحقيقات التقارير هثؿ الصحفية الكتابات هف

This course introduces the students to the style and conventions of newspaper 

writing in English and the transfer rules for translation of newspaper items from  

Arabic into English. The course also covers the translation of different types of 

newspaper items such as reports, features, editorials, etc. 

المستوى السادس 

مقررات إجبارٌة 

 601 إن  2األدب األمرٌكً 

American Literature 2 En 601 

 كىيهنجكال تكيف هثؿ هحدثيف أهريكييف لكتاب كقصصية كهسرحية شعرية نصكص عدة الهقرر ىذا يدرس
. األدب بيذا الخاصة األدبية كالحركات الفكرية القضايا كيتناكؿ. كفريست ككيتهاف ككيمياهز كهيمر

This course studies and analyzes a selection of representative texts of poetry, 

drama and the novel by modern American writers including, but not limited 

to, Twain or Hemingway, Miller or Williams , Whitman or Frost. Emphasis will be 

placed on the key thematic concerns, concepts and movements. 
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 602 إن  2المسرح اإلنجلٌزي  

English Drama 2 En 602 

 والطبيعية الجديد المسرح مثل المختمفة باالتجاىات وييتم العشرين، القرن فى المسرحية الحركات المنيج ىذا يتناول
ليوت وشو إبسن من كل وتأثير والواقعية  العبث ومسرح األفكار ومسرح التجارى والمسرح وراتيجان الشعرى والمسرح وا 
. االتجاىات ىذه عن تعبر مختارة مسرحيات عدة الطالب يقرأ وسوف. المسرحية الغاضب الشباب وحركة

This course explores dramatic movements through the twentieth century, focusing on the 

different trends in this period such as the new theatre, naturalism and realism , the 

influence of Ibsen and Shaw, T. S. Eliot and verse Drama, Rattigan and the commercial 

theatre, theatre of ideas, theatre of the absurd and the angry young men movement. 

Students will read selected plays that reflect these trends. 

 603 إن  2نقد  دبً 

Literary Criticism 2 En 603 

 األدبي النقد الهادة ىذه كتغطي ،1 أدبي نقد هادة خبلؿ هف األدبي النقد إلى الهقدهة إلى الهادة ىذه تستند
 دراسة خبلؿ هف الحركتيف كهفكرم أفكار أىـ إلى الطالب كيتعرض. كالركهانسي الجديد الكبلسيكي
. األساسية كالنصكص الهقاالت هف هقتطفات

This course builds on Lit. Crit 1, and covers the span of Neo-Classical and 

Romantic criticism. The student is introduced to the key ideas and figures of the 

two movements through the study of excerpts from main treatises. 

 604التداولٌة إن  

Pragmatics En 604 

 فى الثقافية كاالختبلفات الهختمفة الهعانى لنقؿ المغات تستخدـ كيؼ الهقرر ىذا فى الطبلب يدرس سكؼ
  الهتكمـ كقصد الهختمفة الهعنى هستكيات هثؿ الهكضكعات بعض الهنيج سيشهؿ كها. التكاصؿ إطار

 السابقة كاالفتراضات الهحادثة فى كاإلضهار الكبلـ كأفعاؿ كاإلشارات كالسياؽ الهنطكقات كفيـ كالتفسير
  .الهبلءهة كنظريات
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Students will explore how languages are used to convey different types of 

meaning and the differences between different cultures in communication. 

Some of the topics that will be explored are: different levels of meaning, 

speaker's intention, interpretation and understanding of utterances; Context, 

reference; Speech acts; Conversational implicature; Presupposition; theories of 

politeness. 

 605 إن 2 الكتابة األكادٌمٌة

Academic Writing 2 En 605  

 التفكير عمى الطبلب قدرات لتطكير 1 األكاديهية الكتابة هقرر فى الهكتسبة الهيارات عمى الهادة ىذه تعتهد
. الجدلى كالهقاؿ التحميمى الهقاؿ كتابة كيفية الطبلب تعمـ كىى. األكاديهية كالكتابة النقدل

This course builds upon the skills acquired in Academic Writing 1 En 205 to 

develop students’ critical thinking and academic writing competencies. It teaches 

students how to write expository and argumentative essays. 

 606 إن 3لغة  جنبٌة 

Foreign Language 3 En 606 

 النصكص بعض عمى تطبيقيا عمى كيدربيـ لمطبلب األلهانية أك الفرنسية المغة قكاعد الهقرر ىذا يدرس

. األلهانية أك الفرنسية بالمغة األكاديهية الكتابة هيارات عمى يدربيـ كها. الهتنكعة

The course teaches students the rules of French or German structure through 

readings of various types of texts. It also teaches students how to write 

academically in French or German. 

 607تارٌخ الفكر الغربى إن 

Western Intellectual History En 607 

ا الغربية األدبية الكتابات عمى الهؤثرة الفمسفية بالبنية الطالب الهادة ىذه تعرؼ  الهكتكب األدب كخصكصن
. أساسية أفكار أك أساسييف هفكريف الهادة تغطي أف الههكف كهف.  اإلنجميزية بالمغة
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This course introduces the student to the underlying philosophical structure 

influencing western literature, particularly literature in English. The course could 

cover key figures or key ideas. 

608اكتساب اللغة ال انٌة إن   

Second Language Acquisition En 608 

 هتعمقة نظريات عدة كيتناكؿ. الثانية المغة باكتساب الخاص المغكل بالبحث الطبلب الهقرر ىذا يعرؼ
. األكلى المغة اكتساب كبيف بينيا كالفركؽ الثانية المغة باكتساب

The course introduces students to the linguistic research on second language 

acquisition. A discussion of various second language acquisition theories will be 

covered with special attention to differences between first and second language 

acquisition. 

 609الترجمة القانونٌة إلى العربٌة إن 

Legal Translation into Arabic En 609 

 كتراكيبيا العربية بالمغة القانكنية النصكص بأسمكب تتصؿ أساسيات الطالب إلى الهادة ىذه تقدـ
 بعض ترجهة عمى الهادة ىذه خبلؿ هف الطالب يتدرب كها.  فييا الهستخدهة األساسية كالهصطمحات

. الخ كالقرارات كالقكانيف العقكد هف هختمفة أنكاع هثؿ األساسية القانكنية النصكص

This course introduces the fundamentals of style, structure and core terminology of legal texts in 

Arabic. The course also trains students on the translation of core legal texts such as different types of 

contracts, laws, decrees etc. 

 610الترجمة القإنونٌة إلى اإلنجلٌزٌة إن 

Legal Translation into English En 610 

 كتراكيبيا اإلنجميزية بالمغة القانكنية النصكص بأسمكب  تتصؿ أساسيات الطالب إلى الهادة ىذه تقدـ
 بعض ترجهة عمى الهادة ىذه خبلؿ هف الطالب يتدرب كها. فييا الهستخدهة األساسية كالهصطمحات

. الخ كالقرارات كالقكانيف العقكد هف هختمفة أنكاع هثؿ األساسية القانكنية النصكص
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This course introduces the fundamentals of style, structure and core terminology 

of legal texts in English. The course also trains students on the translation of core 

legal texts such as different types of contracts, laws, decrees etc. 

المستوى السابع 

مقررات إجبارٌة 

 701 إن  3 الرواٌة اإلنجلٌزٌة

English Novel 3 En 701 

 كها الحداثية عمى الضكء يمقى كىك نيايتو، كحتى العشريف القرف بداية هف اإلنجميزية الركاية الهنيج يتناكؿ
 ىذه تهثؿ ركايات عدة الطبلب يقرأ كسكؼ. كالفنى الفكرم كتطكرىا الركاية بيف العبلقة كعمى الحداثية بعد

. كالفكرية األدبية الحركات

The course explores the English novel from early twentieth century modernism 

and later twentieth postmodernism through the present, with an emphasis upon 

the relation between the novel and broader aesthetic and intellectual 

developments. Some representative novels are to be read by students. 

 702بحث نهائً إن  /مشروع تخرج

Final Project En 702 

 النصكص بعض ترجهة أك العمهية الهجاالت شتى فى األكاديهية األبحاث كتابة هيارات تصقؿ هادة ىذه
 هثؿ األساسية البحث هيارات نتعمـ فسكؼ. لمتخرج نيائيا هشركعا بكصفيا القصيرة األدبية غير أك األدبية
 طكيؿ نقدم بحث تخطيط كأيضا عمهيا، كتكثيقيا كاستخداهيا العمهية األدلة كتعييف بحثية قضية تحديد
 . كهراجعتو كىيكمتو

This course guides students through the process of writing a research essay in 

various academic disciplines or translating short literary or non-literary texts. We 

will discuss, practice, and refine a number of key skills, including the formulation 

of a research question, identifying, using, and documenting appropriate 

scholarly evidence, as well as planning, revising, and structuring an extended 

piece of critical work. 
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 703الدراسات ال قافٌة إن  

Cultural Studies En 703 

كىك ييتـ فى الهقاـ األكؿ بتحديد دكر كؿ . يعرؼ الهنيج الطبلب بتاريخ الدراسات الثقافية كأىـ قضاياىا
هف األيديكلكجيا كالطبقة كالجنسية القكهية كاألصكؿ العرقية كالنكع فى صياغة أل رسالة أك هضهكف هحدد 

. بغض النظر عف الثقافة أك اإلقميـ الجغرافى
This course introduces students to the history and key concerns of cultural 

studies. It explores how a particular medium or message relates 

to ideology, class, nationality, ethnicity, and gender, rather than a particular 

culture or area of the world. 

 704دب ما بعد االستعمار إن  

Postcolonial Literature En 704 

 أنتجيا التى الثقافية كالنظريات الرحبلت كأدب كالشعرية كالهسرحية القصصية األعهاؿ الهقرر ىذا يدرس
 هثؿ أساسية قضايا عمى يركز كىك. البريطانية لئلهبراطكرية السابقة الهستعهرات هف الهعاصركف الكتاب
 فعميا كالهقصكد األدبى كالشكؿ الجهاعى كالطهكح الفردل كالباطف كالشتات الثقافية كاليكية كالعكلهة القكهية
 اإلنجميزية بالمغة الناطقيف آسيا كجنكب الكاريبى كالبحر أفريقيا كتاب أعهاؿ فى االستعهار بعد ها بأدب
.   ككالككت كفيميبس كأكنداتجى كنايبكؿ كجكش ككتسى هثؿ

The course examines fiction, drama, poetry, travel writing, and cultural theory by 

contemporary writers from former colonies of the British Empire. It focuses on 

issues such as nationalism and globalization, cultural identity and diaspora, 

individual interiority and collective aspirations, and literary form and the very 

idea of "postcolonial" literature in the works of Anglophone African, Caribbean, 

and South Asian writers such as J. M. Coetzee, Amitav Ghosh, V. S. Naipaul, 

Michael Ondaatje, Caryl Phillips, and Derek Walcot. 

 705علم اللغة االجتماعً إن 

Socio-linguistics En 705 
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 ليا اجتماعية ظاىرة بوصفيا المغة واستخدامات والثقافى االجتماعى ومحيطيا المغة بين العالقة بدراسة المقرر ييتم
 أم طبقية الجماعات ىذه أكانت  سواء تستخدميا التى الجماعات وتحديد المغة مستويات عمى المنيج ويركز. مستخدمون

. المغوية والثنائية المغة اتجاىات بظاىرة اإلطار ىذا فى تيتم كما نوعية، أم عرقية

The course examines language in its social and cultural context, focusing on uses and users 

of language.  Topics include social class, ethnic group, gender, language attitudes, and 

bilingualism. 

 706لغ ع  4 لغة عربٌة

Arabic Language 4 

 هتنكعة أدبية هصادر هف نصكص يتناكؿ كىك. العربي لؤلدب النقدية القراءة عمى الطبلب الهقرر ىذا يدرب
. العربى كالهسرح القصصى كالنثر الشعر فى

 The course offers students a focused experience with critical reading of Arabic 

literature. Readings are  from  a  range  of  texts  in  Arabic poetry, fiction and 

drama. 

 707موضوعات مختارة فً كتابات المر ة إن 

Topics in Women’s Writing En 707 

 هختارة أعهاؿ كتحميؿ كالثقافي التاريخي هضهكنيا خبلؿ هف الهرأة لكتابات عاهة بدراسة الهادة ىذه تقكـ
 .الكاتبات هف لباقة

This course will examine a survey of women’s writing in various forms within a 

historical cultural context. It will provide an analytical study of the works of 

several women authors. 

 708ال نائٌة اللغوٌة إن 

Bilingualism En 708 

 االجتهاعية بالظكاىر تتأثر ككيؼ المغكية الثنائية ظاىرة هف بالهقصكد الطبلب الهقرر ىذا يعرؼ سكؼ
  المغكية الثنائية ظاىرة تطكر هثؿ هكضكعات تناكؿ يتـ كسكؼ. كالمغكية كالنفسية
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 التعميـ كقضايا فقدىا أك المغة عمى كالحفاظ كاليكية المغة بيف كالعبلقة بمغتيف لمهتحدثيف المغكل كالسمكؾ
. المغكل كالتخطيط المغات فى الثنائى

This course will introduce students to the definition of bilingualism, and how it is 

affected by social, psychological, and linguistic aspects. Issues such as: the 

development of bilingualism, linguistic behaviors of bilingual speakers, the 

relationship between language and identity, language maintenance and 

language loss, and issues of bilingual education and language planning for 

bilinguals and society as a whole will also be covered. 

 709الترجمة األدبٌة إن 

Literary Translation En 709 

 كهف الخصكص كجو عمى األدبية النصكص بترجهة تتعمؽ جكىرية قضايا الطالب إلى الهادة ىذه تقدـ
 كسكؼ. الخ النظـ ترجهة كصعكبة الهؤلؼ، بأسمكب كااللتزاـ العاهية، المغة كنقؿ الهجاز، ترجهة: بينيا
 القصيرة القصص كترجهة ركايات هف هقتطفات ترجهة عمى الدراسي الفصؿ هدار عمى الطالب يتدرب

. كالقصائد

This course introduces the student to key issues particularly relevant to the 

translation of literary texts such as the translation of metaphorical language, the 

transfer of spoken language, faithfulness to the style of the writer, difficulties of 

translating verse etc. During the course the student will be trained on translating 

literary texts comprising excerpts from novels, short stories, and poems. 

 710ترجمة و ائق األمم المتحدة إن 

UN Translation En 710 

 الهتحدة األهـ داخؿ الهتداكلة النصكص ترجهة عمى التركيز هع الكثائقية الترجهة أعراؼ  الهادة ىذه تقدـ
 هترجهة لنصكص التقابمي التحميؿ خبلؿ هف الترجهة عمى الطالب يتدرب سكؼ.  ليا التابعة كالييئات
 األهـ نظاـ في الهتداكلة القضايا بشتى هتعمقة هتنكعة نصكص هف هقتطفات ترجهة خبلؿ كهف بالفعؿ
. الهتحدة
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This course introduces the student to the conventions of documentary 

translation with a particular focus on the translation of documents within the UN 

system. The students will be trained through contrastive analysis of existing  

documents and their translation and on the translation of excerpts from 

documents spanning the array of UN related issues. 

المستوى ال امن 

مقررات إجبارٌة 

 801 إن  3الشعر اإلنجلٌزي 

English Poetry 3 En 801 

 تنيسكف هثؿ العصر شعراء أىـ الطبلب يقرأ كسكؼ. الحديث بعد كها كالحديث الفيكتكرل بالشعر الطبلب الهقرر ىذا يعرؼ
ليكت كباكند كأرنكلد كبراكننج . كىيكز  كا 

The course introduces students to Victorian, modern and postmodern poetry. Students will 

read the most important poets of the Victorian age such as Tennyson, Browning and Arnold. 

They will also be introduced to twentieth-century poets such as T.S.  Eliot, Ezra Pound and Ted 

Hughes. 

 802األدب العالمً إن  

World Literature En 802 

 كتكلكستكل كككتسى أتشيبى أعهاؿ هثؿ األدب ليذا الههثؿ كالهسرح القصصى النثر الطبلب يقرأ سكؼ
 عف جيتو نظرية هثؿ الهجاؿ ىذا تهثؿ التى النقدية بالنهاذج االىتهاـ سيتـ كها. ككالككت كرشدل ككافكا

. كسبيفاؾ كهكريتى كديمكز كداهركش كازانكفا هف لكؿ الهجاؿ ىذا فى الحديثة كالنظريات" العالهى األدب"

Students will read fiction and drama usually featured in this canon, including 

works by Achebe, Coetzee, Tolstoy, Kafka, Rushdie, and Walcott. We will also 

attend to the critical paradigms that constitute the field, from Goethe’s 

Weltliteratur to more recent theorizations by Casanova, Damrosch, Deleuze, 

Moretti, Spivak, etc. 

 803نظرٌة النقد الحدٌ ة إن  
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Modern Literary Theory En 803 

 بعد كها الشكبلنية النظريات بينيا كهف الحديث العصر في النقدية كاالتجاىات النظريات الهادة ىذه تقدـ
 هف كاالتجاىات النظريات تمؾ عمى الطالب يتعرؼ كسكؼ... الخ كالنسكية االستعهار بعد كها البنيكية
  .يدرسو اتجاه كؿ في األساسي النص قراءتو خبلؿ

This course introduces key critical theories and trends of the modern age: 

formalist, post-structuralist, post-colonial, feminist, etc. The student will be 

introduced to the key text/figure in each trend.  

 804تحلٌل الخطاب إن  

Discourse Analysis En 804 

 المغكية األدكات باستخداـ تحميميا عمى الطبلب كيدرب كالنصكص، لمهحادثات الهختمفة األنكاع الهقرر ىذا يقدـ سكؼ
. الكبلـ كأفعاؿ الهبلءهة هثؿ الهختمفة

This course will introduce students to the different types of written and spoken texts and their 

genres. They will also learn to analyze conversations and texts using different linguistic tools 

such as politeness, speech acts, etc. 

 805 إن 4لغة  جنبٌة 

Foreign Language 4 En 805 

 النصكص بعض عمى تطبيقيا عمى كيدربيـ لمطبلب األلهانية أك الفرنسية المغة قكاعد الهقرر ىذا يدرس

. األلهانية أك الفرنسية بالمغة األكاديهية الكتابة هيارات عمى يدربيـ كها. الهتنكعة

The course teaches students the rules of French or German structure through 

readings of various types of texts. It also teaches students how to write 

academically in French or German. 

 806موضوعات مختارة فً األدب اإلنجلٌزى إن 

Selected Topics in English Literature En 806 

. آخر إلى دراسى فصؿ هف يختمؼ كىك اإلنجميزل، األدب فى هحددا هكضكعا الهقرر ىذا يتناكؿ
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The course investigates a special topic in English literature. The topic will vary 

from one semester to another. 

 807موضوعات مختارة فً اللغوٌات إن 

Selected Topics in Linguistics En 807 

. آخر إلى دراسى فصؿ هف يختمؼ كىك المغكيات، فى هحددا هكضكعا الهقرر ىذا يتناكؿ

The course investigates a special topic in linguistics. The topic will vary from one 

semester to another. 

 

 808الدراسات الترجمٌة إن 

Translation Studies En 808 

 النظريات تتناكؿ كها العمهية الهجاالت هف هجاالن  بكصفيا الترجهة كتطكر نشأة في هقدهة الهادة ىذه تقدـ
 .الترجهية الدراسات هجاؿ هع تتقاطع التي كالتاريخية كاألدبية الثقافية

This course provides an introduction to the evolution of translation as a 

discipline and the cultural, literary, historical theories that are cross-cutting with 

the field of translation. 

 809الكتابة اإلبداعٌة إن 

Creative Writing En 809 

 أكغير قصصيا كاف سكاء اإلبداعى النثر كتابة تقنيات عمى الطبلب تعريؼ إلى الهقرر ىذا ييدؼ
 كالكتابة الشخصية كالهذكرات االسترسالية كالكتابة كاليكهيات الشخصية الهقاالت بكتابة ييتـ كىك. قصصى

. القصصية لؤلعهاؿ الهتابعة كنقد الرحبلت عف

This course is designed to familiarize students with the techniques of writing 

creative fiction and nonfiction. Reading and writing will focus on personal essays, 

journals, free writing, memoir, travel writing, and fiction reviewing. 
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 اضطدتوىػاألول

ػاضحادبػاآلضؼػ100حدبػ
دارتانػ:ػرددػاضداراتػاضططتطدةػأدبورغاػ

طحتوىػاضطػررػ
 .اآللى بالحاسب الهتعمقة كالقكاعد الهبادئ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس

  (:101فر )(1)مدخل لدراسة النصوص 

 هبادئ التحميؿ األدبي هف خبلؿ هجهكعة هتنكعة هف النصكص ههثمة لؤلجناس األدبية الهختمفة

(:  102فر)مختارات من النصوص +لغة: اللغة اإلنجلٌزٌة

دراسة قكاعد المغة اإلنجميزية كهفرداتيا بئلضافة إلي بعض النصكص الهتنكعة هف األدب اإلنجميزم 

(:  103فر )(1)تدرٌبات لغوٌة 

( B1الهستكم ) FLEدراسة المغة الفرنسية كمغة أجنبية هف خبلؿ هنيج 

(:  104فر)ترجمة عامة من الفرنسٌة إلً العربٌة 

ترجهة هجهكعة هتنكعة هف نصكص بالمغة الفرنسية إلي المغة العربية هف خبلؿ هقتطفات هف الصحؼ 

اليكهية 

( : 105فر)مبادئ كتابة البحث العلمً 

 تعريؼ الطالب بالقكاعد األساسية لمبحث العمهي ككتابتو 

(: 106فر)نحو 

 B1 التعريؼ بالقكاعد األساسية لمغة الفرنسية كفقان لمهستكم 

(: 107فر)مدخل إلى الحضارة المصرٌة القدٌمة 
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هف الناحية الساسية . ـ.  ؽ330، كحتى .ـ.  ؽ3100 دراسة نشأة الحضارة الهصرية القديهة هنذ 

.  كاإلقتصادية، كاإلجتهاعية، كالدينية

(:  108فر)ترجمة عامة من اإلنجلٌزٌة إلى الفرنسٌة، ومن الفرنسٌة إلى اإلنجلٌزٌة 

 ترجهة نصكص هتنكعة هف المغة الفرنسية إلي المغة اإلنجميزية كالعكس

اضطدتوىػاضثاظؽػ
اضطػرراتػاإلجبارغظػ

 (:200حق)حقوق اإلنسان 

 التعريؼ بحقكؽ اإلنساف 

(:  201فر )(2)مدخل لدراسة النصوص 

هبادئ التحميؿ األدبي هف خبلؿ هجهكعة هتنكعة هف النصكص ههثمة لؤلجناس األدبية الهختمفة استكهاالن 

لمهنيج  

(: 202فر)مدخل إلً األدب 

التعريؼ بهختمؼ التيارات كاألجناس األدبية الفرنسية عمي هر العصكر عف طريؽ بعض النصكص  

(: 203فر )(2)تدرٌبات لغوٌة 

استكهاالن لمهنيج   (B1الهستكم ) FLEدراسة المغة الفرنسية كمغة أجنبية هف خبلؿ هنيج 

 

 

(: 204لغ ع)لغة و دب عربً حدٌث : اللغةالعربٌة

 لغة كدراسة تحميمية لعهؿ أك هقتطفات هف األعهاؿ األدبية الحديثة 
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(:  205فر)ترجمة عامة من العربٌة إلً الفرنسٌة 

. ترجهة نصكص هتنكعة هف المغة العربية إلي المغة الفرنسية هف خبلؿ هقتطفات هف الصحؼ اليكهية

 (:206فر)ورشة قراءة 

 قراءة أعهاؿ أدبية هتنكعة ككتابة بطاقات القراءة الخاصة بيا كعهؿ همخصات ليا 

  (.207فر )مدخل إلى النصوص المسرحٌة

اضطدتوىػاضثاضثػ
اضطػرراتػاإلجبارغظػ

ػ
 (:301فر )نصوص من القرن السادس عشر والسابع عشر 

 (Essaiشعر، ركاية،  فف الهقاؿ ):دراسة لهختارات هف أدب القرف السادس عشر كالسابع عشر

 

 (:302فر )حضارة القرنٌن السادس عشر والسابع عشر 

دراسة الجكانب التاريخية كاإلجتهاعية كاإلقتصادية كالدينية كانعكاسيا عمى الفف ك الحضارة بصفة عاهة  
. فى ىذيف القرنيف
 (:303فر ( (3)تدرٌبات لغوٌة 

 (.B2الهستكل ) FLEدراسة المغة الفرنسية كمغة أجنبية هف خبلؿ هنيج  

(:  304فر )تارٌخ  دب القرنٌن السادس عشر والسابع عشر

. دراسة أىـ الهدارس الفكرية ك األدبية، كانعكاس أىـ األحداث التاريخية عمى األدب فى ىذة الحقبة
( 305لغ ع )مسرح عربى كالسٌكى: اللغة العربٌة

 .دراسة لغة عربية باالضافة الى دراسة  نصكص هختارة هف الهسرح العربى الكبلسيكى  

(:  306فر )التعبٌر الشفهى والتحرٌرى باللغة الفرنسٌة

. حمقات نقاشية ك تدريبات عمى كتابة هكاضيع ك هقاالت بالمغة الفرنسية 
(:  307فر )عصر محمد على: النهضة المصرٌة الحدٌ ة
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رفاعة الطيطاكل كعمى هبارؾ، ككذلؾ لفكر : دراسة لفكر أىـ ركاد النيضة الهصرية فى عيد هحهد عمى
. الشيخ هحهد عبده، كقاسـ أهيف: هف خمفيـ هف الهفكريف الهستنيريف

  (:308فر ) ساطٌر ٌونانٌة وإغرٌقٌة 

. دراسة أىـ األساطير اليكنانية ك اإلغريقية األكثر تأثيران فى األدب الفرنسى

اضطدتوىػاضرابعػ
 اضطػرراتػاإلجبارغظ

 
(:  401نغ أد )ينـس  ٛكنجٛـ+نغخ: انهغخ اإلَزهٛقٚخ

. دراسة المغة االنجميزية باالضافة إلى عهؿ أك هختارات هف أعهاؿ  شيكسبير 
(: 402فـ)(مٛبمخ ٔمٛبصخ)تـرًخ يتغظظخ 

 (فرنسى/عربى- عربى /فرنسى) التدريب عمى  ترجهة نصكص سياسية ك سياحية 

  (:403فـ )َضٕ تطجٛمٗ 

 .دراسة النحك هف خبلؿ نصكص 

 (:404فـ  )( 4)تؼؿٚجبد نغٕٚخ 

 (.B2الهستكل ) FLEدراسة المغة الفرنسية كمغة أجنبية هف خبلؿ هنيج  

 (: 405فـ )كتبثخ ثضخٛخ  

 . تدريب الطالب عمى تطبيؽ أساسيات ك قكاعد البحث العمهى،كذلؾ هف خبلؿ أبحاث هتنكعة

  (:406فـ )ينـس فـَنٗ كالمٛكٗ 

   دراسة هنيجية لبعض االعهاؿ التى تهثؿ أىـ اتجاىات الهسرح الفرنسى الكبلسيكى

 (:407فـ ):ٔؿ خ لـاءح

  .قراءة أعهاؿ أدبية هتنكعة

ػجـٖ أٔ تـكٗ )إٚطبنٛخ أٔ أمجبَٛخ أٔأنًبَٛخ أٔ نغخ يٍ انهغبد انشـلٛخ: نغخ أٔؿٔثٛخ صؼٚخخ

(: 408فـ )(أٔ فبؿمٗ

 .(عبرل أك تركى أك فارسى )دراسة  لمغة االجنبية إيطالية أك أسبانية أكألهانية أك لغة هف المغات الشرقية
اضطدتوىػاضخاطسػ
اضطػرراتػاإلجبارغظػ

( 501نغ أد)انهغخ اإلَزهٛقٚخ 

 دراسة لمغة اإلنجميزية إلى جانب دراسة ركاية أك عهؿ أدبى هف القرف التاسع عشر أك هختارات أدبية هف 

. ىذا العصر
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 (:502فر)تارٌخ  دب القرن ال امن عشر و النصف األول من القرن التاسع عشر 

دراسة خصائص القرنيف األدبية ك اإلختبلفات بيف التيارات الفكرية  ك ذلؾ هف خبلؿ التعريؼ بالهدارس  

 .األدبية الهختمفة ك التعريؼ بأىـ كتاب ىذه الفترة ك أفكارىـ ك أعهاليـ

(: 503فـ)صؼبؿح انمـٌ انخبيٍ ػشـ ٔ انُظف األٔل يٍ انمـٌ انتبمغ ػشـ 
 قرف 18ك تهييز خاصية القرف اؿ.  دراسة الجكانب التاريخية ك اإلقتصادية ك الفنية كاإلجتهاعية كالدينية لمحقبة الهدركسة

 .1789التنكير الذل يعد بهثابة القطيعة بيف النظاـ الهمكى القديـ ك النظاـ الجديد الذل نشأ فى أعقاب الثكرة الفرنسية سنة 

 (:504فـ)انجالغخ ٔ تضهٛم انغطبة 
. دراسة الببلغة ك الحجة كأدكات أساسية لمفيـ الهتعهؽ لمغة ك النصكص األدبية الفرنسية ك أىـ أدكات تحميؿ الخطاب  

  (505فـ)اإللتظبػ ٔ انجٛئخ : تـرًخ يتغظظخ
 

. (فرنسى/عربى– عربى /فرنسى)ترجهة لنصكص إقتصادية كبيئية 

(: 506فـ)ػؿامخ َظٕص يٍ انمـٌ انخبيٍ ػشـ 
. عشر الثامن القرن اتجاهات أهم أحد تمثل النصوص من مختارات أو لعمل منهجٌة دراسة 

(:  507فـ)تبؿٚظ انخٕؿاد فٗ يظـ 

. دراسة ألىـ الثكرات فى التاريخ الهصرل

ػجـٖ، تـكٗ، )إٚطبنٛخ أٔ أمجبَٛخ أٔ أنًبَٛخأٔنغخ يٍ انهغبد انشـلٛخ : نغخ أٔؿٔثٛخ صؼٚخخ

(:  508نغ أٔؿ )(فبؿمٗ
 

انًنتٕٖ اننبػك 

انًمـؿاد اإلرجبؿٚخ 

 

(:  601نغ ع)نغخ ٔ أػة ٔمٛؾ : نغخ ػـثٛخ

 .لغة كدراسة تحميمية لعهؿ أكهجهكعة هف أعهاؿ األدب العربى الكسيط
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  (:602فـ)ػؿامخ َظٕص يٍ انُظف األٔل يٍ انمـٌ انتبمغ ػشـ 

دراسة هنيجية لعهؿ أك هختارات هف النصكص تهثؿ أحد أىـ إتجاىات النصؼ األكؿ هف القرف التاسع 

. عشر

(:  603فـ)نغخ فـَنٛخ يتغظظخ 

القانكف، السياحة، اإلقتصاد، : دراسة هنيجية كتربكية لمغة الفرنسية الهتخصصة فى أحد ىذه الهجاالت

... السياسة

(:  604فـ)كتبثخ ثضخٛخ يتغظظخ 

ىذا الهقرر تطبيقى؛ يتيح لمطالب ههارسة كؿ هبادلء كخطكات البحث العمهى التى تعمهيا فى الهستكيات 

. السابقة

  (:605فـ)تبؿٚظ األفكبؿ 

. دراسة الفكر اإلنسانى فى عبلقتو باألدب الفرنسى

 (: 606فر) دب مقارن 

. دراسة هقارنة لعهميف أحدىها ينتهى لؤلدب الفرنسى أك الفرانكفكنى، كاآلخر لؤلدب العربى

(:  607فر)الفن واألدب 

. دراسة بانكراهية لتاريخ الفف

(: 608فر)ورشة إبداع  دبى 

. تدريب عمى الكتابة الخبلقة 

انًنتٕٖ اننبثغ 

انًمـؿاد اإلرجبؿٚخ 

(: 701لغ ع)اللغة العربٌة 
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 لغة، كدراسة تحميمية لركاية هف ركايات األدب الهعاصر، أك دراسة هقارنة لهختارات هف األدب العربى 

... بياء طاىر، صنع اهلل إبراىيـ، إبراىيـ أصبلف، رضكل عاشكر: الهعاصر

  (:702فر)تارٌخ  دب النصف ال انى من القرن التاسع عشر، والقرن العشرٌن 

دراسة ألىـ التيارات الفكرية، كالهدارس األدبية فى ىذه الحقبة الزهنية، إلى جانب أىـ األعهاؿ األدبية التى 

. تهيزىا

 (:703فر)حضارة النصف ال انى من القرن التاسع عشر والقرن العشرٌن 

 دراسة ىذه الحقبة الزهنية هف الناحية السياسية، كاإلجتهاعية، كاإلقتصادية، إلى جانب دراسة تأثير العكاهؿ 

. السياسية، كاإلجتهاعية، كاإلقتصادية عمى الحياة الفنية

(:  704فر)اللغوٌات 

.   النظرية كالتطبيؽ:  أىـ النظريات فى هجاؿ المغكيات ك األسمكبية

  ( :705فر)الترجمة المتخصصة 

. ( فرنسى/عربى– عربى /فرنسى)ترجهة لنصكص أدبية كعمهية 

ػؿامخ َظٕص يٍ انُظف انخبَٗ يٍ انمـٌ انتبمغ ػشـ ٔانُظف األٔل يٍ انمـٌ انؼشـٍٚ  

(:  706فـ)

. دراسة هنيجية لعهؿ يهثؿ أحد أىـ اتجاىات ىذه الحقبة الزهنية

  ( :707فر )تارٌخ ال ورات فى مصر 

. الحدٌث العصر فى المصرٌة األحزاب نشأة دراسة

(: 708فر). إٌطالٌة  و اسبانٌة  و لغة من اللغات الشرقٌة: لغة  وربٌة حدٌ ة
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420 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 .ييدؼ ىذا الهقرر عمى التعرؼ عمى أىـ أعبلـ األدب العالهى
انًنتٕٖ انخبيٍ 

انًمـؿاد اإلرجبؿٚخ 

(:  801فر)األدب المقارن 

 .دراسة هقارنة لعهميف أحدىها ينتهى لؤلدب الفرنسى أك الفرانكفكنى، كاآلخر لؤلدب العربى

( :  802فر)لغة فرنسٌة متخصصة 

القانكف، السياحة، اإلقتصاد، : دراسة هنيجية كتربكية لمغة الفرنسية الهتخصصة فى أحد ىذه الهجاالت

 ...البيئة

 (: 803فر) دب حدٌث  +لغة: اللغة اإلنجلٌزٌة

 .دراسة لمغة اإلنجميزية إلى جانب دراسة لعهؿ أدبى ينتهى لؤلدب اإلنجميزل أك األهريكى الحديث

(:  804فر)اتجاهات النقد 

دراسة لحركة النقد فى فرنسا بداية هف القرف السادس عشر حتى ركالف بارت فى القرف العشريف، هع التركيز 

. عمى أىـ الهدارس النقدية التى ظيرت فى القرنيف التاسع عشر، كالنصؼ األكؿ هف القرف العشريف

 دراسة(: 805فر)دراسة نصوص للنصف ال انى للقرن العشرٌن والقرن الواحد العشرٌن 

. والعشرٌن الواحد القرن اتجاهات أهم أحد ٌمثل لعمل منهجٌة

(:  806فر)كتابة بح ٌة 

ىذا الهقرر تطبيقى؛ يتيح لمطالب ههارسة كؿ هبادلء كخطكات البحث العمهى التى تعمهيا فى الهستكيات 

 .السابقة أدب، حضارة فرنسية، لغكيات، ترجهة، نقد

(:  415فر)مدخل إلى المناهج التربوٌة لتدرٌس اللغة الفرنسٌة 
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421 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

. أساسيات الهناىج التربكية لتدريس المغة الفرنسية

  (:416فر)حضارة معاصرة مقارنة 

.   دراسة هقارنة ألىـ الظكاىر الحضارية الهعاصرة فى فرنسا كفى هصر

 ٌتم الذى المقرر ٌكون بحٌث القسم خارج من التدرٌس على القائمٌن بٌن التنسٌق ضرورة :مالحظة

. تصاعدٌة صعوبته ودرجة متكامالًا، المختلفة المستوٌات فى تدرٌسه

 وبمثابة السابقة، المستوٌات فى درسه لما تتوٌجاًا  األخٌر المستوى فى الطالب به ٌقوم الذى البحث ٌعد

. شفاهةًا  مناقشته تتم أن ٌجب تخرج، مشروع

 

 

 

 

 

 

 (6)  

الحضارة والمغات األوربية القديمة  
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م
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423 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تٕطٛف يمـؿاد 

انًنتٕٖ األٔل 

انًٕاػ االرجبؿٚخ 

 انضبمت اٜنٗ 100صنت 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛب 

يضتٕٖ انًمـؿ 

 .اآللى بالحاسب الهتعمقة كالقكاعد الهبادئ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس

( 1لٕاػؼ ٔتؼؿٚجبد)انهغخ انَٕٛبَٛخ انمؼًٚخ 101صغ
مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

: ٔٚتُبٔل انًمـؿ ػؿامخ

. كتطبيقات كالثاني األكؿ النكعيف أسهاء- 1    

 الهستهر   كالهاضي البسيط كالهاضي كالهستقبؿ الهضارع أزهنة في  ωبالنياية الهنتيية األفعاؿ- 2    
. كتطبيقات األتـ كالهاضي  التاـ كالهاضي

. اإلشارة كأسهاء oς   بالنياية الهنتيية الصفات- 3   

. عاهة تطبيقات- 4   



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

424 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

( 1لٕاػؼ ٔتؼؿٚجبد )  انهغخ انالتُٛٛخ 102صغ
مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

: ٔٚتُبٔل انًمـؿ ػؿامخ

. عمييا كتطبيقات كالثالث كالثاني األكؿ النكع أسهاء -1
 كالهستقبؿ الهضارع أزهنة في لمهعمكـ الهبني في كالثالثة كالثانية االكلى الهجهكعة أفعاؿ دراسة -2

 .عمييا كتطبيقات التاـ كالهستقبؿ األتـ كالهاضي التاـ كالهاضي الهستهر كالهاضي البسيط

 .عمييا كتطبيقات األكلى الهجهكعة صفات دراسة -3

. عاهة تطبيقات -4
 

( 1لٕاػؼ ٔتؼؿٚجبد)انهغخ انَٕٛبَٛخ انضؼٚخخ103صغ
أؿثغ مبػبد : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

 الحركؼ دراسة ايضان  كيتناكؿ اىهيتيا هدل كبياف الحديثة اليكنانية المغة تاريخ بدراسة الهقرر يبدأ
 الكبلـ كأجزاء كالكمهات كالهقاطع الهزدكجة كاألصكات كالساكنة الهتحركة كالحركؼ كنطقيا األبجدية
. الهذكرة كاألسهاء كالتنكير التعريؼ كأدكات االعراب كحاالت

( 1لٕاػؼ ٔتؼؿٚجبد ) انهغخ االٚطبنٛخ104صغ
أؿثغ مبػبد : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

: ٔٚتُبٔل انًمـؿ

.  نطقيا ككيفية اليجاء حركؼ دراسة -1
 كالتنكير التعريؼ كأدكات كالصفات األسهاء دراسة -2

 الجر كحركؼ الهمكية كصفات الضهائر دراسة -3

 .كالترتيبية األصمية األعداد دراسة -4

 .عاهة تطبيقات -5

 (متطلب كلٌة ) اللغة العربٌة 105لغ ع 

 

المواد االختٌارٌة 

 

 يؼعم انٗ األػة انَٕٛبَٙ 106صغ

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 
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425 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

: ٔٚتُبٔل انًمـؿ

 كككهيديا كتراجيديا كتعميهي غنائي كشعر همحهة هف فركعو ككؿ اليكناني األدب ببدايات التعريؼ
 كيكريبيديس كسكفككميس كايسخكلكس كىيسيكدكس ىكهيركس هثؿ اليكناني األدب أعبلـ كدراسة

. كغيرىـ كاريستكفانيس

صؼبؿح انَٕٛبٌ ٔانـٔيبٌ 107صغ

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: ٔٚتُبٔل انًمـؿ

 هف الهبكرة كالفترة الهتكسط البحر كحضارة اليكناني كالهجتهع العالهية كالحضارة اليكنانية الحضارة
 السياسي كالفكر كاإلنييار الصعكد بيف الهدينة كدكلة( كالهككينية اإليجية الحضارة )اليكنانية الحضارة
 إيطاليا كحضارة كحضارتيا القديهة ركها أيضان  كيتناكؿ اليكناني كالهسرح كالفمسفة كاألدب اليكناني
 كأغسطس كاإلقتصادية اإلجتهاعية كالحياة كسقكطيا الركهانية الجهيكرية كتدىكر الهتكسط كالبحر
 اخيران  ركها كسقكط الركهاني كالهسرح كالفمسفة كاألدب الركهاني كالسبلـ

تبؿٚظ انَٕٛبٌ ٔانـٔيبٌ  108صغ

 مبػتبٌ: ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

 هثؿ اليكناف ببلد في سادت التي الهبكرة الحضارات كيدرس اليكناف ببلد جغرافية عمى الطالب كيتعرؼ
 ببلد في ساد الذم السياسي كالنظاـ الطركادية كالحركب الييمميني لمعصر كيتعرض كالدكرية الهككينية
 كأنظهة ركها هدينة نشأة الطالب يدرس بالركهاف الخاص الجزء كفي سطكتيا، هقدكنيا فرضت حتى اليكناف
 كاستتاب اإلهبراطكرية كقياـ كالداخؿ الخارج في الركهاف خاضيا التي كالحركب عمييا تكالت التي الحكـ
.  أكغسطس كخمفاء أكغسطس يد عمى األهف

انًنتٕٖ انخبَٙ 

انًٕاػ االرجبؿٚخ 

 

 [متطلب جامعة ] (ساعة واحدة) حقوق اإلنسان 200حق

 الشأف ىذا فى الدكلية بالهكاثيؽ الطبلب تعريؼ إلى الهقرر ىذا كييدؼ

( 2لٕاػؼ ٔتؼؿٚجبد)انهغخ انَٕٛبَٛخ انمؼًٚخ 201صغ
مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: ٔٚتُبٔل انًمـؿ
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426 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 عميو كتطبيقات الثالث النكع أسهاء -1

 عمييا كتطبيقات الصفات هقارنة -2

 عمييها كتطبيقات الكسيط كصيغة لمهجيكؿ الهبني -3

 عمييا كتطبيقات هعنى كالهعمكـ شكبلن  لمهجيكؿ الهبنية األفعاؿ -4

 عاهة كتطبيقات الهمكية صفات -5
( 2لٕاػؼ ٔتؼؿٚجبد )انهغخ انالتُٛٛخ 202صغ

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: ٚتُبٔل انًمـؿ ػؿامخ

 عمييا كتطبيقات كالخاهس الرابع النكعيف أسهاء -1
 عمييا كتطبيقات كالرابعة الهختمطة الهجهكعة أفعاؿ -2

 عمييا كتطبيقات كالهقارنة الصفات هف الثانية الهجهكعة -3

 عمييا كتطبيقات األفعاؿ هجهكعات لجهيع لمهجيكؿ الهبني -4
( 2لٕاػؼ ٔتؼؿٚجبد  )انهغخ انَٕٛبَٛخ انضؼٚخخ 203صغ

أؿثغ مبػبد : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

: ٚتُبٔل ْؾا انًمـؿ

 الشخصية كالضهائر الهختمفة بأنكاعيا كالصفات كالضهائر األسهاء اعراب هف المغة قكاعد دراسة
 استخداـ كيفية عمى الطالب تدريب عمى التركيز هع كاألعداد الهختمفة األزهنة في األفعاؿ كتصريؼ

 الصحيح النطؽ لو يتسنى حتى النبرة

( 2لٕاػؼ ٔتؼؿٚجبد)انهغخ االٚطبنٛخ 204صغ
أؿثغ مبػبد : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: ٚضتٕ٘ ْؾا انًمـؿ ػهٗ 

 في كالهاضي كالهستقبؿ الهضارع في كالثالثة كالثانية األكلى الهجهكعات أفعاؿ تصريؼ دراسة -1
  االخبارية الصيغة

 بسيطة جهؿ كتككيف ايطالية لجهؿ السميهة القراءة عمى الطالب يتدرب -2

  الهحادثة عمى الطالب يتدرب -3

 عربي- ايطالي القكاهيس استخداـ عمى الطالب يتدرب -4

 عاهة تطبيقات -5

 ىؤالء عمى الكاضح اليكناني كاألثر األكائؿ الركاد هرحمة ثـ الركهاني لبلدب االكلى البدايات الهقرر يتناكؿ
. كالفضي الذىبي لمعصر كالتهييد الفترة ىذه في ظيرت التى األدبية الفنكف كأبرز الركاد
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

تبؿٚظ يظـ فٙ انؼظـٍٚ انجطهًٙ ٔانـٔيبَٙ 207صغ

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

 هصر بحكـ البطالهة استقبلؿ ثـ هصر كهنيا الشرؽ ببلد لغزك األكبر االسكندر حهمة الهقرر يتناكؿ
 يد عمى لهصر الركهاني الفتح ثـ البطالهة همكؾ آخر ككميكباترا كحرقيا األسكندرية هكتبة كانشاء

 كاالدراية الثقافية كالحياة الركهاني الحكـ تحت هصر كحضارة هصر حياؿ الركهاف كسياسة أككتافيانكس
. كاالجتهاعية

آحبؿ َٕٚبَٛخ 208صغ

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

 فيدرس حدة عمى الفركع ىذه هف فرع ككؿ اآلثار عمـ تحتيا يندرج التي الفركع عف عاهة هقدهة يتناكؿ
 كيقكـ كالنقكش كاألكستراكا كالتيراككتا أنكاعيا بكؿ كالعهارة كالتصكير كالنحت العهمة صناعة الطالب
. عهميان  يدرسو ها ليطبؽ هصر في األثرية كالهناطؽ لمهتاحؼ بزيارة الطالب

انًنتٕٖ انخبنج 

انًٕاػ اإلرجبؿٚخ 

 

( 3لٕاػؼ ٔتؼؿٚجبد)انهغخ انَٕٛبَٛخ انمؼًٚخ 301صغ
مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: ٔٚؼؿك انطبنت يب ٚأتٙ

. عمييا كتطبيقات االحتهالية الصيغة -1
 .عميو كتطبيقات القكم  البسيط الهاضي -2

 .عمييا كتطبيقات التهني صيغة -3

 .عمييا كتطبيقات الهدغهة األفعاؿ -4

. عاهة كتطبيقات األهر صيغة -5
( 3لٕاػؼ ٔتؼؿٚجبد )انهغخ انالتُٛٛخ 302صغ

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: ٔٚؼؿك انطبنت يب ٚأتٙ

 عمييا كتطبيقات األفعاؿ هجهكعات لجهيع الهصدرية الصيغة -1

 .عمييا كتطبيقات األفعاؿ هجهكعات لجهيع األهر صيغة -2

 .عمييا كتطبيقات االشارة كأسهاء الكصؿ كضهائر الشخصية الضهائر -3

. عمييا كتطبيقات كاالعداد الشاذة األفعاؿ -4
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

انهغخ انَٕٛبَٛخ انضؼٚخخ 303صغ

أؿثغ مبػبد : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

 كها بأنكاعيا، كالظركؼ كالضهائر كالصفات الهختمفة بصكرىا كاألفعاؿ األسهاء بقية دراسة الهقرر يتناكؿ
 كالتعبير االنشاء كهكضكعات الهحادثة عمى تدريبات الهقرر يتناكؿ

ػهى ثُبء انزًهخ انَٕٛبَٛخ 304صغ

اؿثغ مبػبد : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

 كظركؼ جر كحركؼ كأفعاؿ أسهاء هف عميو تحتكم كها اليكنانية الجهمة دراسة عمى الهقرر ىذا يحتكم
. هتنكعة بجهؿ ذلؾ كؿ عمى التطبيؽ كيتـ أيضان  هختمفة كأزهنة هختمفة اعراب كحاالت

 (متطلب كلٌة  ) اللغة العربٌة 305لغ ع

المواد االختٌارٌة 

 اللغة اإلٌطالٌة306حض

 ساعتاف: اسبكعيان  الهعتهدة الساعات عدد

 : عمى الهقرر ىذا يحتكم

. الهباشر كغير الهباشر بو الهفعكؿ ضهائر دراسة -1
  الهدغهة الضهائر دراسة -2

  كالتعبير الهحادثة عمى التدريب -3

 عاهة تطبيقات -4
فهنفخ َٕٚبَٛخ 307صغ 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

 ثـ كالسكفسطائية الطبيعييف لمفبلسفة كيتعرض اليكناف عند الفمسفي الفكر بدايات دراسة الهقرر يتناكؿ
. كأرسطك كأفبلطكف سقراط الفمسفة، ازدىار عصر فبلسفة دراسة الى ينتقؿ

آحبؿ ؿٔيبَٛخ  308صغ 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

 التصكير كفف أقساهو بكؿ العهارة فف ثـ تحتو ستندرج التي كالفركع اآلثار بعمـ تعريؼ الهقرر يتناكؿ
 االتركسكييف كحضارة اصدرتيا التي البمد بظركؼ كارتباطيا كتطكرىا العهمة كصناعة النحت كفف
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 ليطبؽ هصر في األثرية كالهناطؽ لمهتاحؼ بزيارة الطالب كيقكـ. كالركهاف اإلغريؽ هف بكؿ كعبلقتيـ
 عهميا يدرسو ها

انًنتٕٖ انـاثغ 

المواد اإلجبارٌة 

 

ػهى ثُبء انزًهخ انالتُٛٛخ 401صغ 

اؿثغ مبػبد : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

 :ٚضتٕ٘ ْؾا انًمـؿ ػهٗ 
 هختمفة اعراب كحاالت كظركؼ جر كحركؼ كأفعاؿ أسهاء هف عميو تحتكم كها البلتينية الجهمة دراسة
 . هتنكعة بجهؿ ذلؾ كؿ عمى التطبيؽ كيتـ أيضا هختمفة كأزهنة

 

ػٚبَخ ٔأمبؽٛـ َٕٚبَٛخ 402صغ

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

 

 األسطكرة تفسير كنظريات بالديانة األسطكرة كارتباط األسطكرة كهعنى الديانة هعنى الهقرر يتناكؿ
. الدينية كاألعياد كطقكسيا اليكنانية كاأللية اليكناف أساطير هف كنهاذج

انهغخ اإلٚطبنٛخ 403صغ

أؿثغ مبػبد : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

: ٌحتوي هذا المقرر على 

 الشرط كهاضي الشرط كهضارع البعيد كالهاضي الهستهر الهاضي أزهنة دراسة -1
 كالهقارنة الصفات كأنكاع الهمكية صفات دراسة -2

 الهختمفة بصكره النفي دراسة -3

 عاهة تطبيقات -4

األػة انَٕٛبَٙ صتٗ َٓبٚخ انؼظـ انكالمٛكٙ 404صغ 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

: ٚؼؿك انطبنت فٙ ْؾا انًمـؿ 
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 هف كأىـ الغنائي كالشعر ليسيكدكس كاألياـ كاألعهاؿ ليكهيركس كاألكديسيا اإللياذة ، اليكنانية الهبلحـ
 كأىـ كالككهيديا أعبلهيا كأىـ كالتراجيديا( كثيككيديديس ىيركدكت )اإلغريؽ كالهؤرخيف فيو كتبكا

. أعبلهيا

 (متطلب كلٌة  )  (اإلسبانٌة – الفرنسٌة – اإلنجلٌزٌة  ) اللغة األجنبٌة 405لغ  ج 

المواد اإلختٌارٌة 

انهغخ انَٕٛبَٛخ انضؼٚخخ 406صغ

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

 دراسة عمى عبلكة االخبارية الصيغة في بنكعيو الثاني التصريؼ أفعاؿ دراسة الهقرر ىذا يتناكؿ
 األخرل الصفات كأنكاع باالسهاء الهتعمقة الهختمفة كالنيايات اإلشارة كأسهاء الهمكية كصفات ضهائر

. العربية إلى الحديثة اليكنانية هف الترجهة كيفية عمى الطالب تدريب هع

فهنفخ ؿٔيبَٛخ  407صغ

 مبػتبٌ: ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

يتعرؼ الطالب في البداية عمى اثر الفمسفة اليكنانية عمى نظيرتيا الركهانية كأثر هدرسة األسكندرية في 
الفكر الركهاني ثـ يتعرؼ عمى شخصيات ركهانية كاف لمفسمفة أثر كاضح في كتابتيا هثؿ لككريتيكس 

 .كشيشركف كسينيكا كالقديس اكغسطيف كهارككس أكريميكس كغيرىـ
 

فٌُٕ ٔأحبؿ يظـ فٙ انؼظـٍٚ انجطهًٙ ٔانـٔيبَٙ 408

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

 الهصرية الديانة بالدراسة يتناكؿ ثـ كالركهاني اليكناني العصريف عف نبذه البداية في الهقرر ىذا يقدـ
 النحت كفنكف األسكندرية كاثار العميا هصر كهعابد كاليكنانية الهصرية كالهقابر كالركهانية كاليكنانية
. كالتصكير كالنقش

انًنتٕٖ انغبيل 

انًٕاػ االرجبؿٚخ 

 

تـرًخ َٕٚبَٛخ ٔالتُٛٛخ 501صغ

اؿثغ مبػبد  : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 
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 الترجهة عمي الطالب لتدريب خصيصان  اعدت التينية كهختارات يكنانية هختارات الهقرر ىذا يتناكؿ
. كالتدقيؽ التحميؿ كاالعراب

األػة انٓههُٛنتٙ 502صغ

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

: ٚتؼًٍ انًمـؿ

 ىذا في كتبكا المذيف كاالدباء العمهاء كاىـ كسمبياتو كايجابياتو كخصائصو كسهاتو اليممينستي بالعصر تعريؼ
 ظيرت التي الفمسفية كاالفكار العالهية االداب عمي كتأثيره لحقو كها عصكر هف سبقو بها كعبلقتو العصر
. الحضارم كدكرىا االسكندرية كهدرسة اثنائو

انهغخ انَٕٛبَٛخ انضؼٚخخ 503صغ

اؿثغ مبػبد : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امٕٛػٛبً َ 

 االزهنة لكؿ الهصدرية الصيغة بدراسة كذلؾ الحديثة، اليكنانية لمغة االساسية القكاعد الطالب يكهؿ
 عمي كالتدريب الحديثة باليكنانية الصحيح كالتعبير كترتيبيا الجهمة تركيب لعمـ دراسة هع كاستخداهاتيا،

. كااللقاء كالهحادثة التخاطب

ػٚبَخ ٔامبؽٛـ ؿٔيبَٛخ 504صغ

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

 كاساطير ديانة في الهختمفة كالتاثيرات بالديانة االسطكرة كعبلقة كاالسطكرة الديانة هعني الهقرر ىذا يتناكؿ
. عمييا كدخيؿ اصيؿ ىك كها الركهاف اساطير هف كنهاذج كطقكسيا الركهانية كالهعبكدات الركهاف

 (متطلب كلٌة  ) اللغة العربٌة 505لغ ع 

 

المواد اإلختٌارٌة 

انهغخ االٚطبنٛخ 506صغ 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

: ٚضتٕ٘ ْؾا انًمـؿ ػهٙ

 

 .الكصؿ كضهائر كالهاضي الهضارع في الهؤكؿ الهصدر صيغة الطالب يدرس -1

. قصيرة هكضكعات كتابة كيفية عمي الطالب يتدرب -2
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 .كالتعبير كالترجهة الهحادثة عمي التدريب في كيستهر الجهمة بناء الطالب يدرس -3

 .عاهة تطبيقات -4

 

 َظٕص فهنفٛخ 507صغ

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

: ٚضتٕ٘ ْؾا انًمـؿ ػهٙ

 عند افبلطكف اهثاؿ هف اعهاليـ لنا كصمت كالتي الهشيكريف الفبلسفة هف هختارة فمسفية نصكص دراسة
 ببلد في نشات التي الهختمفة الفمسفية الهذاىب اك الهدارس دراسة هع الركهاف عند كسينيكا االغريؽ
. ذلؾ بعد ركها الي تأثيرىا كانتقؿ االغريؽ

تبؿٚظ انهغبد انـٔيبَنٛخ 508صغ

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

: ٚضتٕ٘ ْؾا انًمـؿ ػهٙ

 لغات ظيكر بداية ثـ المغة ىذه كتاباتيـ في ظيرت الذيف كاالدباء العاهية البلتينية المغة ظيكر كيؼ دراسة
 المغات ىذه احتفاظ هع كااليطالية كالفرنسية االسبانية هثؿ عنيا انفصمت كالتي العاهية المغة ىذه هف اخرم

. المغات ىذه في لبلجركهية بالنسبة ايضان  هاحدث كىك التعديؿ هف شيء هع البلتينية بالكمهات

المستوى السادس 

المواد االجبارٌة 

ػهى انجـػ٘ 601صغ 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

ٚضتٕٖ ْؾا انًمـؿ ػهٗ 

 رسهية كمغة اليكنانية المغة كانتشار هصر في البردم اكراؽ صناعة كبداية الكتابة هادة تطكر الطالب يدرس
 كاالرقاـ كاالختصارات الهصرم كالتقكيـ الباليكجرافيا، كعمـ كالركهاني البطمهي العصريف في هصر في

. الهجاالت كؿ في هصر عمي لمتعرؼ البردية الكثائؽ هف هختارات كيدرس كالهكاييؿ، كالهكازييف

االػة انـٔيبَٙ صتٙ َٓبٚخ انؼظـ انؾْجٙ 602صغ

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

: ٚتُبٔل انًمـؿ
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 بفترتيو الذىبي كالعصر ذلؾ بعد الكاضح االغريقي التأثير ثـ حالو كاف ككيؼ الركهاني االدب بدايات
. اغسطس عصر في االدبية كالنيضة الفترتيف ىاتيف كاعبلـ( كاالغسطية الشيشركنية الفترة)

انهغخ االٚطبنٛخ 603صغ

اؿثغ مبػبد : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

: ثضتٕ٘ انًمـؿ ػهٙ

 .كاالتـ الهستهر الهاضي في الهؤكؿ الهصدر دراسة -1

 .االيطالية كالي هف الترجهة عمي الطالب تدريب -2

 .االفبلـ ىذه في هايدكر كؿ يفيـ اف كيحاكؿ االيطالية بالمغة ناطقو افبلهان  الطالب يشاىد -3

   .يقرأ ها عمي قكاعد هف هادرسو ليطبؽ ايطالية نثرية ك شعرية نصكص قراءة عمي الطالب يتدرب -4

يظـ فٙ انًظبػؿ انَٕٛبَٛخ ٔانـٔيبَٛخ 604صغ

اؿثغ مبػبد : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

 

 خبلليا هف كالتي هصر عف تحدثت التي كاالثرية كاالدبية الكثائقية بانكاعيا الهصادر دراسة الهقرر يتناكؿ
 ىيركدكتكس كتابات هف كخاصة كثقافية كاجتهاعية سياسية هف الهختمفة الحياة هظاىر عمي الطالب يتعرؼ

. نفسو ىكهيركس كحتي كبمكتارخكس

 [متطلب كلٌة  ] (اإلسبانٌة – الفرنسٌة – اإلنجلٌزٌة  ) اللغة األجنبٌة 605لغ  ج 

 

المواد االختٌارٌة 

انهغخ انَٕٛبَٛخ انضؼٚخخ 606صغ

 مبػتبٌ: ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

 

 باقي هف الهقرر ىذا في الطالب كينتيي هعني، كالهعمـك شكبلن  لمهجيكؿ الهبنية االفعاؿ ككذلؾ لمهجيكؿ الهبني الطالب يدرس
. الهتقدهة الهحادثة كهكضكعات كاالنشاء التعبير عمي تدريبات عمي عبلكة الهختمفة الضهائر

صـكخ انتـرًخ ثٍٛ انَٕٛبَٛخ ٔانؼـثٛخ ٔانالتُٛٛخ 607صغ

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

: ٚتُبٔل انًمـؿ
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 ترجهتو ثـ العربية الي اليكناني التراث نقؿ في كدكرىا الترجهة كحركة كالركهاف اليكناف حضارة عف هقدهة
 الطب،     ) هثؿ كنقمتيا العربية الحضارة بيا اىتهت التي كالهجاالت اكركبا الي كنقمو البلتينية المغة الي

. الهجاؿ ىذا في العرب كاسياهات( كغيرىا الرياضيات الفمؾ، الصيدلة،

االػة انجٛقَطٙ 608صغ

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

: ٚتُبٔل انًمـؿ

 كالقسطنطينية االسكندرية هثؿ البيزنطية الثقافة هراكز في ظيرت التي البيزنطية كالثقافة الحضارة عف هقدهة
 ىذا في اليكهية كالحياة كالتعميـ الهراة اكضاع عف نبذة ككذلؾ. كالعراؽ كسكريا هصر كاديرة كدهشؽ
. العصر

 

انًنتٕ٘ اننبثغ 

المواد اإلجبارٌة 

ػهى انُمٕه 701صغ

أؿثغ مبػبد  : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: ٚضتٕ٘ انًمـؿ ػهٙ

 كتابة كطريقة الركهاني كالتقكيـ الرئيسية كالبلتينية اليكنانية النقكش كهجهكعات النقكش عمـ عف هقدهة
. عمييا ليتدرب هنشكرة كغير هنشكرة هختارة نقكش لمطالب تقدـ ثـ بالبلتينية االسهاء

االػة انـٔيبَٙ صتٙ َٓبٚخ انؼظـ انفؼٙ 702صغ

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

 :ٚضتٕ٘  انًمـؿ ػهٙ

 السياسية كاالكضاع الركهانية االهبراطكرية عمي عاهة نظرة ثـ الذىبي العصر في االدب عف هقدهة
 كاليجكال عيد كتاب دراسة هع الركاقية، كالفسمفة بالريطكريقا االىتهاـ الي ادت التي كالنفسية كاالقتصادية
 االكبر بمينيكس اهثاؿ هف فبلفيكس عيد ككتاب كسينيكا، كلككانكس بيرسيكس هثؿ ككبلكديكس
. كهارتياليس كستاتيكس كككينتميانكس

انهغخ انَٕٛبَٛخ انضؼٚخخ 703صغ

اؿثغ مبػبد : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 
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 كاستخداهاتيها كالهفعكؿ الفاعؿ كاسـ الشرطية، كالجهمة االهر كصيغة كالتخهيف كاالحتهاؿ التهني صيغ الطالب يدرس
 الطالب يشاىد كها. هسجمة هكاد سهاع خبلؿ هف كالحكارات الهحادثات عمي الطالب تدريب هع الشخصية، غير كاالفعاؿ
 .االفبلـ ىذه في هايدكر كؿ يفيـ اف كيحاكؿ االيكنانية بالمغة ناطقو افبلهان 

َظٕص َٕٚبَٛخ 704صغ

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

 هف الترجهة عمي يتدرب حتي ايضان  هختمفة عصكر كهف هختمفيف الدباء هختارة نصكص الطالب يدرس
 ايضان، عميو كالتعميؽ كاهبلن  تحميبلن  النص تحميؿ هع الطالب يجيدىا اخرم لغة أم اك العربية الي اليكنانية
. هستقببلن  نفسو عمي ليعتهد لمطالب تدريب بهثابة ذلؾ كيككف

 [متطلب كلٌة  ] اللغة العربٌة 705لغ ع 

: المواد اإلختٌارٌة

انهغخ االٚطبنٛخ 706صغ

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: ٌتضمن هذا المقرر

 كالهبني الهباشر كغير الهباشر كالحديث كالشرط االهر فيدرس االيطالية القكاعد دراسة هف االنتياء -1
  لمهجيكؿ

. الطكيمة الهحادثات عمي التدريب -2
 .طكيمة هكضكعات كتابة -3

األػة انكالمٛكٙ انًمبؿٌ 707صغ

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

 كنظرية االدب ىذا في كالحديثة القديهة كالنظرية الهقارف االدب هفيكـ عمي البداية في الطالب يتعرؼ
. كالبلتينية اليكنانية الهسرحيات كهقارنة الهقارف االدب في الهتبعة كالقكاعد الهحاكاة

انتأحٛـاد انشـلٛخ فٙ انضؼبؿح انَٕٛبَٛخ 708صغ

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: ٚمؼو ْؾا انًمـؿ

 لببلد الشرقية الهؤثرات انتقاؿ كسائؿ كيتناكؿ اليكنانية الحضارة في اثرت التي الشرقية الحضارة عف نبذه
، الكتابة، الفمسفة، الديانة، االساطير،)كالتأثر التأثير هجاالت عف كيتحدث اليكناف، (. لفنكف العمـك

انًنتٕ٘ انخبيٍ 
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انًٕاػ اإلرجبؿٚخ 

 

فمخ انهغتٍٛ انَٕٛبَٛخ ٔانالتُٛٛخ 801صغ

اؿثغ مبػبد : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

 تكضيح هع كغيرىا كضهائر كصفات كاسهاء أفعاؿ هف كالبلتينية اليكنانية الكمهة تراكيب عمـ الطالب يدرس
 عبر الشكؿ حيث هف لمكمهات الهختمفة الميجات كهناقشة أكركبية اليند األـ بالمغة المغتيف ىاتيف عبلقة

. كالبلتينية اليكنانية العصكر

َظٕص التُٛٛخ 802صغ

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

 هف الترجهة عمي يتدرب حيث ايضان  هختمفة عصكر كهف هختمفيف الدباء هختمفة نصكصان  الطالب يدرس
 عميو كالتعميؽ كاهبل تحميبل النص تحميؿ هع الطالب يجيدىا اخرم لغة أم الي اك العريبة الي البلتينية
. نفسو عمي ليعتهد لمطالب تدريب بهثابة ذلؾ كيككف ايضان،

انهغخ االٚطبنٛخ 803صغ

أؿثغ مبػبد : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: ٚضتٕ٘ ْؾا انًمـؿ ػهٗ

. الهختمفة االيطالي االدب عصكر هف هختارة نصكص قراءة -1
 .البلتينية المغة هف اتت التي االيطالية الكمهات لهعرفة قكاهيس هف الطالب لدم تكفر ها استخداـ -2

 .تاريخو طكاؿ االيطالي االدب ليا خضع التي التأثيرات دراسة -3

 .انُمؼ األػثٙ ػُؼ انَٕٛبٌ ٔانـٔيب804ٌصغ
مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

 كالشعراء كىسيكدكس ىكهيركس هف تطكره كهراحؿ النقد لظيكر االكلى البدايات اليكناني النقد هقرر يتناكؿ
. كارسطك كافبلطكف سقراط حتي كالككهيديا التراجيديا كشعراء الغنائييف

 لمنقد االكلي كالبدايات الركهاف عند كالنقد االغريؽ عند النقد بيف تربط هقدهة الركهاني النقد هقرر كيتناكؿ
 العصر ثـ الذىبي العصر في األدبي النقد ازدىار عكاهؿ ثـ كالككهيديا التراجيديا بشعراء بدءان  الركهاف عند

. االنحدار ىذا كاسباب االدبي النقد فيو انحدر الذم الفضي

 [متكلب كلٌة  ] (اإلسبانٌة – الفرنسٌة – اإلنجلٌزٌة  )اللغة األجنبٌة 805لغ  ج 

: المواد االختٌارٌة
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انهغخ انَٕٛبَٛخ انضؼٚخخ  806صغ

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

 دراسة يتناكؿ كها( نثر شعر، )الحديث اليكناني االدب هف هختارة نصكص دراسة الهقرر ىذا يتناكؿ
 االجتهاعية الظركؼ ضكء في السائدة االدبية كالتيارات العالهية االداب هف ليا خضع التي التأثيرات
 . كدراسة هنيـ نصكص اختيار سيتـ الذيف االدباء حياة سيرة عمي الضكء يمقي كها كالسياسية

ػهى االٔمتـاكب ٔانًنكٕكبد 807صغ

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح امجٕػٛبً 

 احد كالهسكككات االكستراكا عمـ اف اعتبار عمى االثار عمـ عف عاهة هقدهة البداية في الهقرر ىذا يتناكؿ
 كفيها لمتدريب، االكستراكا هف كنهاذج االكستراكا ىذه اجميا هف صنعت التي االغراض ثـ العمـ ىذا فركع
 البمد باقتصاد الجكدة حيث هف كارتباطيا كصناعتيا العهمة تطكر الطالب يدرس الهسكككات بعمـ يتعمؽ
 سكيا الذل

انتأحٛـاد انشـلٛخ فٗ انضؼبؿح انـٔيبَٛخ  808صغ

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

 الهؤثرات انتقاؿ كسائؿ كيتناكؿ الركهانية الحضارة فى أثرت التى الشرقية الحضارة عف نبذة الهقرر ىذا يقدـ
 (.الفنكف الفمسفة، الديانة، االساطير، )التأثير هجاالت عف كيتحدث لركها الشرقية
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 (7)  

 قسم التارٌخ 
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توصٌفات المستوى األول 

 انضبمت اٜنٗ 100صنت 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛب 

يضتٕٖ انًمـؿ 

 .اآللى بالحاسب الهتعمقة كالقكاعد الهبادئ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس

انهغخ انؼـثٛخ  ( 101 )نغ ع 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

تعريؼ الطالب بأىـ قكاعد النحك كالصرؼ كقكاعد الكتابة بمغة عربية سميهة ، كتدريب الطالب عمى إعداد 
. البحث العمهى بمغة صحيحة 

 ( 1)تبؿٚظ يظـ انمؼًٚخ  ( 102 )تـط 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

اليدؼ هف دراسة تمؾ الهادة الدراسية ىك أف يتعرؼ الطالب عمى الهعالـ األساسية لمدكلة الهصرية القديهة 
: ك يتناكؿ هحتكل تمؾ الهادة الدراسية ها يمي هف هحاكر. ك كيفية نشأتيا

هصادردراسة التاريخالهصريالقديـ  (1
القكائـ الهمكية  (2
كدكلتيا  هصر هكلد تاريخ (3
العكاهؿ التي أدت إلى قياـ دكلة هصر القديهة  (4
الهمككتيجانو ك ىيئاتو  ألقاب (5
 الييكؿ اإلدارم العاـ لمدكلة الهصرية (6
 التاريخ السياسي لهصر في عصر بداية اإلستقرار ك العصر الهبكر (7
 (األسرات هف الثالثة إلى السادسة)القديهة عصرالدكلة (8
 (األسرات هف السابعة حتى العاشرة)األكؿ  عصر اإلنتقاؿ (9

 (األسرات هف الحادية عشرة حتى الثالثة عشرة)الكسطى  عصرالدكلة (10
انتبؿٚظ انَٕٛبَٗ يُؾ ألؼو انؼظٕؿ صتٗ انمـٌ انغبيل لجم انًٛالػ  ( 103 )تـط 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ
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 في ظيرت التي القديهة الحضارات كأىـ . كالحضارم التاريخي تطكرىا في اليكناف ببلد جغرافية أثر يتناكؿ
 ههثبل اليميني العصر هبلهح أبرز الطالب كيدرس . الهككينية كالحضارة الهينكية الحضارة هثؿ اليكناف ببلد
 دراسة خبلؿ هف الحكـ نظـ ،كابرز اليكناف ببلد خارج كاالستيطاف اليجرة كحركة الهدينة دكلة نظاـ في

 . كاسبرطة أثيف دكلتي

ٔصتٗ َٓبٚخ انغهفبء انـا ؼٍٚ  ( ص ) انؼٔنخ اإلماليٛخ يٍ ػظـ انـمٕل ( 104 )تـط 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

عداد اإلسبلهية لمدعكة الهكى الطكر- اإلسبلـ ظيكر قبيؿ العرب ببلد  كتأسيس الهدنى الطكر- القاعدة كا 
 كنتائجيا اإلسبلهية الفتكحات- كانجازاتيـ الراشديف الخمفاء- الهدينة دكلة دكلة

يؼعم إنٗ تبؿٚظ أٔؿٔثب نجؼظٕؿ انٕمطٗ  ( 105 )تـط 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 الجرهاف - عناصر تككيف العصكر الكسطى-قضية التحكؿ هف العصر القديـ الى العصر الكسيط
 ههمكة الفرنجة فى - الههالؾ الجرهانية- دكر الهسيحية فى تشكيؿ العصر الكسيط-أصكليـ كحضارتيـ:

 . النيضة الكاركلنجية-عيد شارلهاف
اطٕل انتبؿٚظ األٔؿثٗ انضؼٚج ( 106 )تـط 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 الجغرافية الكشكؼ حركة ثـ أكربا في النيضة عصر هف بداية األكربي التاريخ أصكؿ دراسة يتـ
 اإلصبلح حركة يتناكؿ كها. كنتائجيا كأدكارىا كأسبابيا1559-1494 اإليطالية الحركب كذلؾ .كدكافعيا
 عيد في انجمترا في الديني كاإلصبلح كالفف كجكف كزكينجمى لكثر هارتف يد عمى قياهيا كأسباب الديني
 التفكؽ كعصر كنتائجيا كأدكارىا عاهان  الثبلثيف حرب كذلؾ. الهضاد الكاثكليكي اإلصبلح ثـ تيكدكر أسرة

 يتـ كها.كالخارجية الداخمية كسياستو الهطمقة عشر الرابع لكيس كهمكية العظاـ الكزراء عصر كىك الفرنسي
 الهستنيرة الهستبدة الهمكيات كأخيرا ستيكرات أسرة عيد في انجمترا في كالبرلهاف الهمكية بيف الصراع دراسة
 .كبركسيا ركسيا

 

( أماليٗ – صؼٚج – لؼٚى ) يُٓذ ثضج تبؿٚغٗ ( 107 )تـط 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 
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: يضتٕٖ انًمـؿ

 لمتاريخ كقسـ القديـ بالتاريخ خاص قسـ كبيـ الطالب يدرسيـ أقساـ ثبلثة إلى الهقرر ىذا ينقسـ
 بحثا يكتب كيؼ الطالب يتعمـ الحديث بقسـ يتعمؽ ففيها الحديث، بالتاريخ خاص كقسـ كالكسيط اإلسبلهي
 .  البحث هنيج لقكاعد طبقا هنضبطا تاريخيا

 فى االسبلهية الفتكحات – االهكل العصر فى الحضارة هظاىر- السياسي كدكرىا األهكية الدكلة قياـ- 
 االهكل العصر

ٔحبئك تبؿٚظ يظـ انمؼًٚخ ثهغخ أرُجٛخ  ( 109 )تـط 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

ييدؼ الهحتكل العمهي لتمؾ الهادة الدراسية أف يتعرؼ الطالب عمى الكثائؽ الهصرية الياهة لدراسة تاريخ 
ك . هصر بمغة أجنبية ليتقف ترجهة الهصطمحات ك الهسهيات الرئيسة ليذا النكع هف التخصص بمغة أجنبية

 :يتناكؿ هحتكل تمؾ الهادة الدراسية ها يمي هف هحاكرفي ضكء ذلؾ 

التقسيهات األساسية لتمؾ الكثائؽ تاريخيان  (1
الكصؼ الحضارم ليا  (2
هبلهح الهحتكل التاريخي ليا  (3
 نهاذج هتنكعة هف تمؾ الكثائؽ (4
تبؿٚظ انغهٛذ انؼـثٗ انضؼٚج ٔانًؼبطـ  ( 110 )تـط 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 الخميج إهارات كنشأة تككيف هنيا النقاط هف هجهكعة حكؿ العربي الخميج تاريخ هقرر هضهكف يدكر
 تمؾ في الخميجية البحرية القكة عمى البرتغاليكف قضى ككيؼ الشرقية لمهياه البرتغالي الغزك ثـ العربي،
 الدكلي التنافس ثـ البرتغالي، الغزك تجاه الخميجية القكل فعؿ رد ىك كها إضعافيا، إلى سعت أك الهنطقة

 عمى ىيهنتيا ثـ التنافس ىذا في هنتصريف اإلنجميز كخركج عشر، السابع القرف بدايات هع الخميج في
 التاسع القرف هنتصؼ في الخميجية اإلهارات عمى فرضتيا التي الهانعة الهعاىدات خبلؿ هف كذلؾ الخميج،
 الحرب أثناء ثـ الحربيف بيف ها أكضاع ثـ األكلى العالهية الحرب أثناء الخميج إهارات أكضاع ثـ عشر،
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 لتحؿ الهنطقة هف البريطاني االنسحاب كأخيرا الخميج عمى العظهييف القكتيف بيف التنافس ثـ الثانية، العالهية
. الخميج في هحميا الهتحدة الكاليات

 تٕطٛفبد انًنتٕٖ انخبَٗ
 

انهغخ األٔؿثٛخ  ( 201 )نغ أٔؿ 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

1st year: 

1- Basic Grammar: 

-Teses:Simple & Continuous ( Present/past/Future/Perfect ) 

-Subject verb agreement 

-Pronouns 

-Articles+Countable & Uncountable Nouns 

-Adjectives & Comparison 

- Passives 

-Questions & Negations 

-Modals 

2-Comprehension and Vocabulary: 

-A mixture of specialized and general texts ( graded in their 

complexity ) 

-Students will be expected: 

        *to infer the main idea of the texts 

        *identify specific details 
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        *guess meaning from context 

        *learn vocabulary related to their fielde 

        *Answer open – ended questions 

3-Writing: 

-Students will be introduced to the basic sentence structure:  simple, 

compound and complex sentences. 

-They will be taught to differentiate between fragments, run-ons and 

complete sentences. 

-Students could be asked to write sentences related to their 

comprehension texts or their grammar lessons. 

-lnstructors could pick parts form the lesson taught for the students 

to translate . 

( 2)تبؿٚظ يظـ انمؼًٚخ  ( 202 )تـط 
مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

اليدؼ هف دراسة تمؾ الهادة الدراسية ىك أف يتعرؼ الطالب عمى التاريخ السياسي لمدكلة الهصرية القديهة 
داخميان ك خارجيان ك كيفية تكلي همكؾ أسراتيا الحكـ ك كيفية كفاتيـ ك أهاكف دفنيـ ك دالالت ذلؾ تاريخيان 

ك في ضكء ذلؾ يتناكؿ هحتكل تمؾ الهادة الدراسية ها يمي . اعتهادان عمى الكثائؽ التاريخية الهعاصرة آنذاؾ
: هف هحاكر

 (األسرات هف الرابعة عشرة حتى السابعة عشرة)عصر اإلنتقاؿ الثاني  (1
 (األسرات هف الثاهنة عشرة حتى العشريف)عصر الدكلة الحديثة (2
 (األسرات هف الحادية ك العشريف حتى الخاهسة ك العشريف)عصر اإلنتقاؿ الثالث  (3
 (األسرات هف السادسة ك العشريف حتى الثبلثيف)العصر الهتأخر   (4

 

تبؿٚظ انـٔيبٌ يُؾ ألؼو انؼظٕؿ صتٗ َٓبٚخ انؼظـ انزًٕٓؿٖ  ( 203 )تـط 
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مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 

 هبلهح أبرز ثـ ركها هدينة كنشأة . كالحضارم التاريخي التطكر في كتأثيرىا كركها أيطاليا جغرافية كيتناكؿ
 ،كالصراع الجهيكرم العصر العصر خبلؿ ركها في الحكـ نظاـ الدراسة كتتناكؿ . ركها في الهمكي العصر
 الهترتبة ،كالنتائج إيطاليا كخارج داخؿ الركهاني التكسع كهراحؿ . كالعاهة األشراؼ بيف كالطبقي السياسي

. جراككس كجايكس تيبيريكس االخكيف يد عمي االجتهاعي االصبلح هحاكالت بدراسة الهنيج كيختتـ . عميو

انضؼبؿح اإلماليٛخ  ( 204 )تـط 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 الفرؽ- كالهالية كالعسكرية كالقضائية كاإلدارية السياسية النظـ- الحضارة قياـ أسس- الحضارة هفيكـ
 إلى اإلسبلهية الحضارة هعابر- العقمية العمكـ- العمهاء كدكر العمـ- الهجتهع طبقات- الدينية كالهذاىب
 .األكربى الغرب فى اإلسبلهية الحضارة أثر- الغرب

 ( 1)تبؿٚظ انؼٔنخ انجٛقَطٛخ  ( 205 )تـط 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

 :يضتٕٖ انًمـؿ
عصر أسرة - عصر األسرة قسطنطيف- عناصر اليكية البيزنطية- فترة التشكيؿ كهبلهح العصر الجديد

الجدؿ -عصر األسرة األيسكرية - بيزنطة كالفتكحات اإلسبلهية- عصر األسرة اليرقمية- ثيكدكسيكس
 .عصر األسرة العهكرية- الدينى كهشكمة األيقكنات

 

تبؿٚظ انؼٔنخ انؼخًبَٛخ  ( 206 )تـط 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 العثهانية الدكلة نشأة ىي : الهكضكعات هف هجهكعة العثهانية الدكلة تاريخ هقرر في الطالب يدرس
 تككف ثـ العثهانيكف أسمـ كهتى الحقيقي الدكلة هؤسس ىك هف هثؿ الهكضكع بيذا الهرتبطة القضايا كأىـ

 العثهانييف فتكحات ثـ العظاـ، السبلطيف عيد في األطراؼ هتراهية إهبراطكرية إلى كتحكليا العثهانية اإلهارة
 الدكلة ىذه ضد الصميبية كالحهبلت ، الفاتح هحهد السمطاف عيد في القسطنطينية فتح  كأىهيها أكربا في

 التنظيهات عيد كدراسة كالهالي، كاالقتصادم السياسي النظاـ هثؿ العثهانية الدكلة نظـ ثـ ، الفتية
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 الحرب بدخكليا العثهانية الدكلة انييار أخيرا ثـ عشر كالتاسع العشر الثاهف القرف خبلؿ كاإلصبلحات
. األكلى العالهية

( صؼٚج – اماليٗ – لؼٚى ) لبػخ ثضج  ( 207 )تـط 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 اإلسبلهي لمتاريخ كقسـ القديـ بالتاريخ خاص قسـ كبيـ الطالب يدرسيـ أقساـ ثبلثة إلى الهقرر ىذا ينقسـ
 تاريخيا بحثا يكتب كيؼ الطالب يتعمـ الحديث بقسـ يتعمؽ ففيها الحديث، بالتاريخ خاص كقسـ كالكسيط
 .  البحث هنيج لقكاعد طبقا هنضبطا

صمٕق األَنبٌ  ( 200 )صك 

مبػخ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 هفيكهيا كأنكاعيا– حقكؽ اإلنساف  -1

 خصائص حقكؽ اإلنساف كهصادرىا كهجاالتيا -2

 تاريخ حقكؽ اإلنساف فى هصر -3

 حقكؽ اإلنساف كالهمكية الفكرية -4

 حقكؽ اإلنساف كالعكلهة -5

. حقكؽ اإلنساف كقضايا الطفكلة  -6
ٔحبئك تبؿٚظ انشـق االػَٗ انمؼٚى ثهغخ أرُجٛخ  ( 208)تـط 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

ييدؼ الهحتكل العمهي لتمؾ الهادة الدراسية أف يتعرؼ الطالب عمى الكثائؽ الهصرية الياهة لدراسة تاريخ 
ك . هصر بمغة أجنبية ليتقف ترجهة الهصطمحات ك الهسهيات الرئيسة ليذا النكع هف التخصص بمغة أجنبية

 :يتناكؿ هحتكل تمؾ الهادة الدراسية ها يمي هف هحاكرفي ضكء ذلؾ 

التقسيهات األساسية لتمؾ الكثائؽ تاريخيان  (1
الكصؼ الحضارم ليا  (2
هبلهح الهحتكل التاريخي ليا  (3
نهاذج هتنكعة هف تمؾ الكثائؽ  (4
يظبػؿ ػؿامخ انتبؿٚظ انَٕٛبَٗ ٔانـٔيبَٗ ثهغخ أرُجٛخ  ( 209)تـط 
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مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 الهصادر التاريخية البلتينية -

 الهصادر التاريخية اليكنانية -

 الهصادر األدبية -

 الهصادر الكثائقية -

 الهصادر األثرية -

صؼبؿح أٔؿٔثب فٗ انؼظٕؿ انٕمطٗ  ( 210)تـط 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 عصر حضارة-التعميـ-اإلنساني كالفكر الكنيسة- النيضة هحاكالت- الظبلـ عصر- كالكثنية الهسيحية
. النيضة عصر إرىاصات- األكركبية الجاهعات- عشر الثاني القرف نيضة- الفركسية- اإلقطاع

توصٌفات المستوى ال الث 

 

انهغخ انؼـثٛخ   (301)نغ ع 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 (يٓبؿاد نغٕٚخ  )نغخ ػـثٛخ 

 دالالت كدراسة ، العربية المغة فى الشائعة المغكية األخطاء عمى الطالب يتعرؼ أف إلى الهقرر ييدؼ
 الهعنى كفيـ الصحيحة القراءة هبادلء عمى كالتعرؼ ، جهاليان  تكاهبلن  لغتة هع كالتعاهؿ كتزكقيا التراكيب

 . صحيحان  فيهان 

 ( 1)تبؿٚظ انشـق األػَٗ انمؼٚى  (302)تـط 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 لدكؿ السياسي لمتاريخ الرئيسة الهبلهح الطالب تعريؼ إلى الدراسية الهادة لتمؾ العمهي الهحتكل ييدؼ
 العاهة التاريخية الهعالـ عرض خبلؿ هف( العربية الجزيرة شبو – الشاـ ببلد ) القديـ األدنى الشرؽ هنطقة
  الدكؿ هف جيرانيا هع عبلقاتيا ك هدنيا أبرز ك الحاكهة أسراتيا أىـ ك هنيا كؿ نشأة كيفية ك هنيا، لكؿ

 ( العربية الجزيرة شبو – الشاـ ببلد:)الهثاؿ سبيؿ عمى ك الهعاصرة،
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( 1)صؼبؿح يظـ انمؼًٚخ  (303)تـط 
مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 ك القديهة هصر لحضارة الرئيسة الهبلهح الطالب تعريؼ إلى الدراسية الهادة لتمؾ العمهي الهحتكل ييدؼ
 الزيارات خبلؿ هف تطبيقيان  ك الهحاضرات خبلؿ هف نظريان  هنيا لكؿ العاهة الهعالـ عرض خبلؿ هف آثارىا
– الفنكف – اآلداب:الهثاؿ سبيؿ عمى الهقترحة الهحاكر بيف هف ك األثرية، الهكاقع ك لمهتاحؼ العمهية
  القانكف– اإلقتصاد – الديانة

( 2)تبؿٚظ انشـق األػَٗ انمؼٚى  (304)تـط 
مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 لدكؿ السياسي لمتاريخ الرئيسة الهبلهح الطالب تعريؼ إلى الدراسية الهادة لتمؾ العمهي الهحتكل ييدؼ
 لكؿ العاهة التاريخية الهعالـ عرض خبلؿ هف ( الصغرل آسيا- فارس- العراؽ )القديـ األدنى الشرؽ هنطقة
  الدكؿ هف جيرانيا هع عبلقاتيا ك هدنيا أبرز ك الحاكهة أسراتيا أىـ ك هنيا كؿ نشأة كيفية ك هنيا،

  (العربية الجزيرة شبو – الشاـ ببلد:)الهثاؿ سبيؿ عمى ك الهعاصرة،

انتبؿٚظ انَٕٛبَٗ إثبٌ انمـٍَٛ انغبيل ٔانـاثغ لجم انًٛالػ  (305)تـط 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ
 هقدهة -

 ايطاليا ككصكؿ الحضارة اليكنانية درجة اليكناف- القكل السياسية اليكنانية الرئيسية في البمقاف كاسيا الصغرل -

 الحركب الفارسية -

 حمؼ ديمكس -

 االهبراطكرية االثينية -

 تطكر النظـ السياسية في ببلد اليكناف كحكض بحر ايجة -

 حركب البمكبكنيز -

 التحالفات االسبرطية االثينية-الككرنثية-العصبة االخية-االحبلؼ السياسية في ببلد اليكناف -

 هقدكنيا كعبلقتيا بالهدف الدكؿ اليكنانية -

أحداث القرف الرابع ؽ ـ السياسية كاالجتهاعية كالحضارية  -
تبؿٚظ يظـ فٗ ػظـ انجطبنًخ  (306)تـط 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 
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 :يضتٕٖ انًمـؿ

 تأسيس ثـ . الهقدكنية اإلهبراطكرية كتقسيـ كفاتو ،كحتي كهصر األدني لمشرؽ األكبر اإلسكندر فتح كيتناكؿ
 حتي القكة هرحمة فترتيف إلي الحقبة ىذه كتقسيـ . الجكس بف بطميهكس يد عمي هصر في البطالهة ههمكة
 كها . ـ.ؽ 30 عاـ الركهاف ايدم في البطالهة ههمكة سقكط حتي الضعؼ ،كهرحمة الثالث بطميهكس عيد

 كالثقافية العمهية كالحياة كاالجتهاعي كاالقتصادم اإلدارم النظاـ هثؿ الحضارية النظـ بعض الهنيج يتناكؿ
 . البطالهة عصر في لهصر

انشـق األػَٗ فٗ انؼظـٍٚ انٓههُٛٛٛنتٗ ٔانـٔيبَٗ  (307)تـط 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 العصرييف خبلؿ كالعراؽ العربية الجزيرة كشبو الصغرل كأسيا الشاـ تاريخ دراسة الهادة ىذة تتناكؿ
  شهاؿ فى السميكقييف ههمكة كتأسيس األدنى لمشرؽ األكبر األسكندر فتح كتضهف كالركهانى اليممينيستى

 األكضاع دراسة تتناكؿ كها الفترة تمؾ فى السياسية التطكرات كأبرز كالعراؽ الصغرل كأسيا الشاـ
 ركها كسيطرة السميكقية الدكلة سقكط الدراسة تتناكؿ ثـ الفترة ىذه خبلؿ الهنطقة فى كالحضارية االقتصادية

 بيف الصراع كسيها الركهانى العصر خبلؿ الهنطقة فى كالحضارية السياسية التطكرات كأبرزىا الهنطقة عمى
 .الهيسحية كأنتشار كالركـ الفرس

يظبػؿ انشـق األػَٗ انمؼٚى فٗ انؼظـ انٓهُٛنتٗ ثهغخ أرُجٛخ  (308)تـط 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 األدبية الهصادر -1

 النقكش -2
اننًبد انضؼبؿٚخ انًشتـكخ نًظـ ػجـ ػظٕؿْب انمؼًٚخ  (309)تـط 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 عبر القديهة هصر لحضارة الرئيسة الهبلهح الطالب تعريؼ إلى الدراسية الهادة لتمؾ العمهي الهحتكل ييدؼ
 ك هقارنتيا ك هنيا لكؿ العاهة الهعالـ عرض خبلؿ هف( ركهاني يكناني ك قديـ هصرم)القديهة عصكرىا
: الهثاؿ سبيؿ عمى الهقترحة الهحاكر تمؾ بيف هف ك استهرارىا، بكيفية التعريؼ

الديانة ك فكرىا  (1
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نظـ الحكـ ك اإلدارة  (2
القانكف  (3
الفنكف ك العهارة  (4
العمـك  (5
 اآلداب (6
انضؼبؿح انَٕٛبَٛخ ٔانـٔيبَٛخ  (310)تـط 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

نظـ الحكـ عند اليكناف  (1
 نظـ الحكـ عند الركهاف (2

 العمكـ (3

اآلداب  (4
 الفنكف (5

 العهارة (6

 

 تٕطٛفبد انًنتٕٖ انـاثغ
انهغخ األٔؿثٛخ  (401)تـط 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ
2nd year: 

-Basic Grammar:- 1 

-Tenses: Revision 

-Noun Clauses 

-Adjective clauses 

-Adverb Clauses 

 -Conditionals 

-Connectors 
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-Gerunds and infinitives 

2-Comprehension and Vocabulary: 

- Amixture of specialized and general texts ( graded in their complexity ) 

-Students will be expected: 

        * to infer the main idea of the texts 

        * identify specific details 

        * guess meaning from context 

        * learn vocabulary related to their fields 

3-Writing: 

-Revise the sentence structures 

-Teach the paragraph structure 

        * Topic sentences 

        * The body of  the paragraph 

        * Concluding sentence 

-By the end of the semester students  will be able to write one to two 

paragraphs on any given topic . 

-Students could be asked  to  write sentences related to their comprehension 

texts  or their  grammar lessons. 

-lnstructors could pick parts  from  the lesson  taught  for  the students  to 

translate. 

( 2)صؼبؿح يظـ انمؼًٚخ  (402)تـط 
مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

 :يضتٕٖ انًمـؿ
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ييدؼ الهحتكل العمهي لتمؾ الهادة الدراسية إلى تعريؼ الطالب الهبلهح الرئيسة لحضارة هصر القديهة ك 
آثارىا هف خبلؿ عرض الهعالـ العاهة لكؿ هنيانظريان هف خبلؿ الهحاضرات ك تطبيقيان هف  

– العمـك :خبلؿ الزيارات العمهية لمهتاحؼ ك الهكاقع األثرية، ك هف بيف الهحاكر الهقترحة عمى سبيؿ الهثاؿ
 نظـ الحكـ ك اإلدارة– العهارة– الفمسفة

صؼبؿاد انشـق األػَٗ انمؼٚى  (403)تـط 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

ييدؼ الهحتكل العمهي لتمؾ الهادة الدراسية إلى تعريؼ الطالب الهبلهح الرئيسة لحضارات دكؿ هنطقة 
. الشرؽ األدنى القديـ هف خبلؿ عرض الهعالـ الحضارية ك األثرية العاهة لكؿ هنيا

يؼبنى  انتجبػل انضؼبؿٖ ثٍٛ يظـ ٔػٔل انشـق األػَٗ انمؼٚى  (404 )تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

ييدؼ الهحتكل العمهي لتمؾ الهادة الدراسية إلى تعريؼ الطالب الهعالـ الرئيسة ك السهات الحضارية التي 
تبادلتيا هصر هع جيرانيا هف دكؿ هنطقة الشرؽ األدنى القديـ هف خبلؿ عرض الهعالـ الحضارية العاهة 
لكؿ هنيا، ك عهؿ هقارنة بيف كؿ هعمـ ك آخر في هصر القديهة ك تمؾ الدكؿ لهعرفة دكر كؿ هنيا في 

سياؽ الحضارة البشرية العالهية في العصكر القديهة، ك هف بيف تمؾ الدكؿ باإلضافة إلى هصر عمى سبيؿ 
 (السكداف– ليبيا – آسيا الصغرل – فارس – العراؽ – شبو الجزيرة العربية – ببلد الشاـ ):الهثاؿ

تبؿٚظ يظـ فٗ انؼظـ انـٔيبَٗ  (405 )تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

كتتناكؿ كضع هصر القانكني في االهبراطكرية الركهانية ،كالتنظيهات التي كضعيا اإلهبراطكر أغسطس في 
كأبرز األحداث السياسية التي هرت بيا الببلد في تمؾ الحقبة هثؿ الصراع بيف الييكد . هصر 

كها يتناكؿ نظـ هصر االقتصادية . كالسكندرييف،كثكرات الهصرييف ، كزيارات االباطرة الركهاف لهصر 
. كاالدارية كاالجتهاعية خبلؿ اليصر الركهاني 

تبؿٚظ اإليجـاؽٕؿٚخ انـٔيبَٛخ  (406 )تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ
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 عكاهؿ انييار النظاـ الجهيكرم -

 بداية العصر االهبراطكرم -

 عصر اغسطس كاصبلحاتو كتنظيهاتو -

 االسرة اليكليككمكدية كاحكاؿ االهبراطكرية -

 عصر االسرة الفبلفية -

 احكاؿ االهبراطكرية في عصر االباطرة الصالحيف -

ازهة القرف الثالث الهيبلدم كاصبلحات دقمديانكس  -
 ( 1) تبؿٚظ يظـ فٗ انؼظـ انجٛقَطٗ  (407 )تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 كاالصبلحات .الهيبلد قبؿ الثالث القرف خبلؿ هصر في كاالقتصادية كالهالية االدارية التطكرات كيتناكؿ
 . الهصرية الحدكد كهشاكؿ ، حكهو ضد الهصرييف ثكرات ك ، دقمديانكس اإلهبراطكر بيا قاـ التي االدارية

 ،كأكضاع هصر في كالصناعات لمحرؼ تفصيمية دراسة يتناكؿ كها. بهصر كعبلقتو جستنياف اإلهبراطكر
 التطكرات بدراسة الهنيج كيختتـ . كالدائهة الهؤقتة الداخمية كاليجرة الهصرم الهجتهع كدراسة . الحرفيكف
  .الهصرم القكهي التيار ظيكر في ،كدكرىا كالهذىبية الدينية

( ْٛـٔغهٙ - تـكٗ – َٕٚبَٗ – التُٛٗ – فبؿمٗ ) نغخ  ـلٛخ أٔ لؼًٚخ (408)تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 :-الفارسى

 هقدهة عف المغة الفارسية -1

 األبجدية الفارسية -2

 االسـ فى المغة المغة الفارسية -3

 حاالت االسـ -4

 الهصادر كأنكاعيا -5

 الفعؿ الهاضى كأنكاعو -6

 الفعؿ الهضارع كأنكاعو -7

 فعؿ الهستقبؿ  -8
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 الهشتقات فى المغة الفارسية -9

 الصفات كأنكاعيا فى الفارسية -10

 األعداد فى المغة الفارسية -11

 :-التٌنى -

تصريؼ االسهاء ، تصريؼ االفعاؿ فى صيغة الهبنى لمهعمـك ، الضهائر ، الصفات ، تدريبات  -
 .تطبيقية بسيطة 

تابع تصريؼ االسهاء ، تصريؼ االفعاؿ صيغة الهبنى لمهجيكؿ ، تابع الضهائر ، تابع الصفات ،  -
 .ترجهة هف البلتينية كالييا نهاذج تدريبية 

اسهاء الفاعؿ كالهفعكؿ ، الضهائر ، تابع الصفات درجات الصفات ، صيغة الشؾ كصيغة التهنى  -
 .، نصكص هف البلتينية كالييا نهاذج تدريبية 

:- ٌونانى -

 اسهاء النكع األكؿ -

 اسهاء النكع الثانى -

 صفات الهجهكعة األكلى -

: األفعاؿ فى صيغة الهبنى لمهعمـك األزهنة  -
الهاضى األتـ  – الهاضى التاـ – الهاضى البسيط – الهاضى الهستهر - الهضارع 

 أسهاء النكع الثالث  -

 صفات الهجهكعة الثانية  -

 صيغة الهبنى لمهجيكؿ -

 ضهائر الكصؿ كاالشارة -

 .ترجهة هف اليكنانية كالييا : تدريب  -

 اسهاء الفاعؿ كالفعكؿ -

 صيغة الشؾ– صيغة التهنى  -

 درجات الصفات -

 (تطبيؽ  )نصكص هف اليكنانية كالييا  -
 :-تركى

 هقدهة عف المغة التركية  -

 األبجدية التركية -
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 األسـ كحاالتو فى المغة التركية -

 الفعؿ كأزهنتة فى المغة التركية -

الصفات كاألعداد فى المغة التركية 

 :-هٌروغلٌفى- 

ييدؼ الهحتكل العمهي لتمؾ الهادة الدراسية إلى تعميـ الطالب الهبادئ األساسية لمغة الهصرية القديهة ك 
. قكاعدىا في عصرىا الكسيطهع إعطاء أهثمة تطبيقية هبسطة هف النصكص الهعاصرة

( 1)انهغخ انؼجـٚخ (409)تـط
مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼ أمجٕػٛب 

يضتٕٖ انًمـؿ 

 المغة قكاعد كبعض كالكتابة، بالعبرية القراءة خبلليا هف يتعمـ هتنكعة، تاريخية نصكص الطالب يدرس
: هثؿ العبرية،

(. الفتح الكسر، الضـ، )بأنكاعيا الحركات ػ

. بأنكاعو السككف_ 

. بأنكاعيا الشدة ػ

. النبر ػ

. الهقاطع ػ

. التعريؼ ىاء ػ

. اإلستفياـ ىاء ػ

. االستفياـ أدكات ػ

. العطؼ كاك ػ

. النسب حركؼ ػ
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لبػخ ثضج لؼٚى (410)تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

ييدؼ الهحتكل العمهي لتمؾ الهادة الدراسية إلى تعميـ الطبلب كيفية إجراء البحث العمهي في تخصص 
التاريخ القديـ هع قياـ الطالب بتطبيؽ ذلؾ عمى بحث يتهحكر في أم هف هكضكعات تاريخ هصر القديهة 

. ك حضارتيا ك آثارىا، هع تدريبو عمى األداءات األخرل الهرتبطة بذلؾ

صؼبؿح يظـ فٗ انؼظـٍٚ انجطهًٗ ٔانـٔيبَٗ (411)تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

الفنكف  (1
اآلداب  (2
 العهارة (3

 تٕطٛفبد انًنتٕٖ انغبيل
انهغخ انؼـثٛخ  (501)تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

انتـاث انمظظٗ فٗ األػة انمؼٚى  

يدرس الطالب فى ىذا الهقرر بدايات النثر األدبى كيتعرؼ عمى فف الحكى كالركل كالقصص فى التراث 
األدبى العربى ، كخصائص فف الهقاهات ، كأشير كتابيا ، هع دراسة نصكص نثرية قصصية قديهة 

. هختارة

يظـ يُؾ انفتش االماليٗ صتٗ َٓبٚخ انفبؽًٍٛٛ  (502)تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

- انتشار اإلسبلـ كالمغة العربية- نظـ الحكـ فى عصر الكالة- الفتح العربى لهصر-هصر قبيؿ الفتح ،
 الدكلة الفاطهية- الدكلة اإلخشيدية- الدكلة الطكلكنية- عبلقات هصر بالخبلفة

( 2)تبؿٚظ انؼٔنخ انجٛقَطٛخ  (503)تـط
مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

النيضة - بيزنطة كالعالـ اإلسبلهي في القرف العاشر- عصر األباطرة العسكرييف- عصر األسرة الهقدكنية
عصر - (ـ1081-1056)عصر االضطرابات - (ـ1056-1025)عصر حكـ النساء - الثقافية كالفكرية
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الههمكة البلتينية في - ـ1204بيزنطة كالحركب الصميبية حتى سقكط القسطنطينية - أسرة ككهنينكس
. بيزنطة كاألتراؾ العثهانييف- عصر أسرة باليكلكجكس- - القسطنطينية

تبؿٚظ انؼٔنخ انؼجبمٛخ  (504)تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

الدكلة العباسية فى - الدكلة العباسية فى العصر العباسى األكؿ- تأسيس الخبلفة نظهيا- الدعكة العباسية
هظاىر الحضارة اإلسبلهية في العصر العباسي -سقكط الخبلفة– العصر العباسى الثانى 

تبؿٚظ أٔؿٔثب فٗ انؼظٕؿ انٕمطٗ  (505)تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 فى فرنسا- كاالنتخاب الكراثة بيف األلهانية الهمكية- كاإلهبراطكرية البابكية بيف الصراع- اإلقطاعي النظاـ
 األلهانية السياسة فى االيطالية الهشكمة- انجمترا فى النكرهانى الحكـ- كابيو أسرة عصر

انؼاللبد ثٍٛ  انشـق ٔانغـة (506)تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 قبيؿ اإلسبلهي الشرؽ-كاكركبا فارس-الحضارم كدكره الحرير طريؽ- كأكركبا كاألدنى األقصى الشرقيف
 إلى األكلى هف الحهبلت- الصميبية الحركب قياـ أسباب- الصميبية الحركب قبيؿ أكركبا- الصميبية الحركة
 كالغرب اإلسبلهي الشرؽ عمى الصميبية الحركب أثر- الصميبييف هكاجية فى القيادل هصر دكر- الثاهنة
 الحضارية التأثيرات-كأكركبا القكقاز هسمهي بيف العبلقات-باكركبا كعبلقتيـ شرقا الهغكؿ ظيكر-األكربي
. الكسطى العصكر في كالغرب الشرؽ بيف الهتبادلة

َظٕص تبؿٚغٛخ إماليٛخ ثهغخ أٔؿثٛخ (507)تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 الطالب يدرس حيث االكربية كالهراجع الهصادر هف هنتقاه االسبلهى بالتاريخ خاصة تاريخية نصكص
 كليـ البطريرؾ، نقفكر ثيكفانيس، عند الكاردة النصكص هثؿ اإلسبلهي بالتاريخ صمة ذات اكركبية نصكصا
. كغيرىا ركالف كأنشكدة الصكرم،

ثٛقَطخ ٔغـة أٔؿٔثب  (508)تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ
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 األزهة- ـ800 شارلهاف تتكيج حتى كالبابكية بيزنطة- الجرهانية الغزكات فترة خبلؿ كالغرب بيزنطة
- الصميبية كالحهبلت بيزنطة- الهقدكنية األسرة زهف كالغرب بيزنطة- كالغرب بيزنطة بيف البلأيقكنية
. باليكلكجكس أسرة عصر في كالغرب بيزنطة- ـ1261-1204 القسطنطينية في البلتينية الههمكة

رغـافٛخ تبؿٚغٛخ  (509)تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

ىى أحد فركع الجغرافيا البشرية كيرتبط  ىذا الهقرر ارتباطان كثيقان بالعصكر التاريخية الهختمفة بداية هف 
العصر الفرعكنى حتى العصر الحديث كتعتهد فى دراستيا عمى الهصادر التاريخية الهختمفة سكاء هف 

 البرديات كجدريات فى العصر الفرعكنى أك الهصادر التاريخية ككتابات الهؤرخيف فى العصر االسبلهى أها

فى العصر الحديث فتعد كتابات الهؤرخيف هف أىـ الهصادر الهعمكهات لمجغرافيا التاريخية كتيتـ الجغرافيا 
 :-التاريخية بدراسة الهكضكعات االتية 

 .نير النيؿ قأحد الظاىرات الجغرافيا كاثرة فى الحضارة الهصرية القديهة  -

 .اثر الظاىرات الجغرافية ، عمى الحضارة اليكنانية كالركهانية  -

 .اثر الظاىرات الجغرافية عمى الحضارة االسبلهية  -

 .اثر الظاىرات الجغرافية عمى االحداث التاريخية فى الحديث  -

( 2)انهغخ انؼجـٚخ  (510)تـط 
مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛب 

يضتٕٖ انًمـؿ 

 المغة قكاعد كيكهؿ كالكتابة، بالعبرية القراءة خبلليا هف يتعمـ هتنكعة، تاريخية نصكص الطالب يدرس
: هثؿ باالسـ يتعمؽ فيها العبرية

(. كالهؤنث الهذكر )بنكعيو االسـ ػ

. الهثنى ػ

. الجهع ػ

. بأنكاعيا الصفة ػ
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. بأنكاعيا االضافة ػ

. العدد ػ

(. فعؿ )الفعمي الكزف ػ

( ْٕٛغهٛفٗ -  تـكٗ – َٕٚبَٗ – التُٛٗ – فبؿمٗ ) نغخ  ـلٛخ أٔ لؼًٚخ  (511)تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 :-فبؿمٗ

 هراجعة عمى قكاعد المغة الفارسية التى سبؽ دراستيا -

 استكهاؿ قكاعد المغة الفارسية -

بعض النصكص التاريخية البسيطة هف الهصادر الهرتبطة بالتخصص  -
 

 :-التٌنى 

تصريؼ االسهاء ، تصريؼ االفعاؿ فى صيغة الهبنى لمهعمـك ، الضهائر ، الصفات ، تدريبات  -
 .تطبيقية بسيطة 

تابع تصريؼ االسهاء ، تصريؼ االفعاؿ صيغة الهبنى لمهجيكؿ ، تابع الضهائر ، تابع الصفات ،  -
 .ترجهة هف البلتينية كالييا نهاذج تدريبية 

اسهاء الفاعؿ كالهفعكؿ ، الضهائر ، تابع الصفات درجات الصفات ، صيغة الشؾ كصيغة التهنى،  -
 .نصكص هف البلتينية كالييا نهاذج تدريبية 

 :-ٌونانى

 اسهاء النكع األكؿ -

 اسهاء النكع الثانى -

 صفات الهجهكعة األكلى -

: األفعاؿ فى صيغة الهبنى لمهعمـك األزهنة  -
الهاضى األتـ  – الهاضى التاـ – الهاضى البسيط – الهاضى الهستهر -        الهضارع 

 أسهاء النكع الثالث  -

 صفات الهجهكعة الثانية  -
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 صيغة الهبنى لمهجيكؿ -

 ضهائر الكصؿ كاالشارة -

 .ترجهة هف اليكنانية كالييا : تدريب  -

اسهاء الفاعؿ كالفعكؿ  -
 صيغة الشؾ– صيغة التهنى  -

 درجات الصفات -

 (تطبيؽ  )نصكص هف اليكنانية كالييا  -
 :تركى

 هراجعة القكاعد التى سبؽ دراستيا -

 

 استكهاؿ باقى قكاعد المغة التركية -

 دراسة بعض النصكص التركية البسيطة -

 :-هٌروغلٌفى

ييدؼ الهحتكل العمهي لتمؾ الهادة الدراسية إلى تعميـ الطالب الهبادئ األساسية لمغة الهصرية  -
. القديهة ك قكاعدىا في عصرىا الكسيط هع إعطاء أهثمة تطبيقية هبسطة هف النصكص الهعاصرة

توصٌفات المستوى السادس 

انهغخ األٔؿثٛخ  (601)تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ
3

rd
 year: 

 

1-Students will be introduced  to  the basics  of  business  English 

2-Some of the topics that will be tackled  are: 

-Applying to jobs 

- Job interviews 

- Getting hired 
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- First day at  work 

- Placing an order 

- Leaving a voice mail 

- Making a phone call 

- Marketing meeting 

- Customer Service 

- Instant messaging 

- Email Complaint 

- Job performance review 

- Resignation letter 

3-Grammar  will  be revised throughout  the semester 

تبؿٚظ األٕٚثٍٛٛ ٔانًًبنٛك  (602)تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 الديف نكر- زنكي الديف عهاد يد عمي اإلسبلهية الكحدة- األيكبية الدكلة كقياـ الفاطهية الدكلة سقكط
 عصر- الههمككية الدكلة قياـ- الداخمية الجبية كتكحيد األيكبي الديف صبلح- الصميبييف ضد كجياده
 الههمككية الحضارة هظاىر- الجراكسة الههاليؾ عصر- البحرية الههاليؾ

انضؼبؿح انجٛقَطٛخ  (603)تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

-اليكهية الحياة-الدينية الهؤسسات- اإلدارية التنظيهات-البيزنطي الهجتهع-الهرأة-الكبلسيكية العناصر
 كالفنكف اآلداب هف نهاذج-االقتصادية الحياة-الجيش-التعميـ

( 2)يظـ فٗ انؼظـ انجٛقَطٙ  (604)تـط
مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ
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 هصر – الفكرية اإلسكندرية هدرسة- البيزنطى كالعرش هصر- البيزنطى العصر إلى الركهانى العصر هف االنتقاؿ هرحمة
 العسكرية الحياة- االقتصادية الحياة- كالرىبانية هصر- كالهسيحية

ٔحبئك َٔظٕص أٔؿٔثٛخ ٔمٛطخ  (605)تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

 :يضتٕٖ انًمـؿ

. كتعميقا كنقدا كتحميبل كترجهة قراءة: حديثة كهقاالت- الهصادر كنصكص الكثائؽ هف نهاذج األستاذ يختار

تبؿٚظ انًغـة ٔاألَؼنل  (606)تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ
 اثر- واألندلس المغرب حضارة- الخالفة عصر- االستقالل عصر- الوالة عصر- واألندلس لممغرب اإلسالمي الفتح

 أوروبا عمى باالندلس اإلسالمية الحضارة

( ٔمٛؾ – اماليٗ ) لبػخ ثضج   (607)تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

. الكسطى العصكر أكركبا أك بيزنطة هكضكعات أحد في بحثا الطالب يجرل

اٜػة ٔانفٌُٕ انجٛقَطٛخ  (608)تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

- التصكير فف- النحت فف- صكفيا آيا كنيسة عمى تطبيقية دراسة هع البازيميكي كالطراز الكنائس عهارة
-ركالف كأنشكدة أكريتيس ديجنيس لهمحهة تطبيقية دراسة هع الهبلحـ- القصصي األدب- اليجيكجرافيا أدب

. البيزنطي األدب في الكبلسيكي العنصر- كاألساطير الخرافة- الشعر

أٔؿٔثب فيٍ انضـٔة انظهٛجٛخ  (609)تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 الصميبية الحهبلت قياـ قبيؿ السياسية أكركبا أكضاع - 

 الصميبية الحركة بقياـ كعبلقتيا كالدينية كاالقتصادية االجتهاعية األكضاع -

 الصميبية الحركب زهف األكركبي السياسي الفكر -
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 الصميبية كالحركة البابكية-

 الصميبية الحركب زهف األكركبية الدكلية العبلقات-

 الصميبية الحركب زهف كفرنسا انجمترا بيف العبلقات -

 الصميبية كالحركة كاسكندنافيا ركسيا -

 الكسيطة األكركبية القكل نظر كجية هف الصميبية الحهبلت -

 الكسطى العصكر أكركبا عمى الشرؽ تجاه األكركبية السياسة نتائج

تبؿٚظ انُٓؼ اإلماليٛخ  (610)تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 العباسية الدكلة بيف كالحضارية السياسية العبلقات – اليند فى االسبلهية الدكيبلت – لميند االسبلهى الفتح
 . اليند فى الهغكؿ دكلة – كاليند

 تٕطٛفبد انًنتٕٖ اننبثغ
انهغخ انؼـثٛخ  (701)تـط

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

  كالهعاصر الحديث األدب فى التاريخية الركاية

 الريادة هرحمة هف بدءان  األجياؿ اهتداد عمى الهبدعيف أىـ خبلؿ هف الحديثة العربية الركاية تاريخ دراسة
 التى كالقضايا كالهعاصر الحديث العربى األدب فى التاريخية الركاية عمى التركيز هع ، الراىف الكقت حتى

. عالجتيا

تبؿٚظ يظـ انضؼٚج  (702)تـط

حالحخ مبػبد : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 لهصر العثهاني الفتح هف يبدأ الذم الحديث هصر تاريخ حكؿ الهقرر ىذا هحكر يدكر
 ظؿ في هصر أكضاع الطالب يدرس كفيو ،1882 عاـ في لهصر البريطاني االحتبلؿ حتى

  ، 1801 حتى1798 هف هصر احتمت التي الفرنسية الحهمة ثـ هصر، في العثهاني الكجكد
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عادة ، عمى هحهد خمفاء ثـ عمى، هحهد عيد في الحديثة الدكلة كبناء  عيد في الدكلة بناء كا 
  .هصر بريطانيا احتبلؿ هع كقعت التي االنتكاسة كأخير إسهاعيؿ الخديكم

تبؿٚظ انؼـة انضؼٚج  (703)تـط

حالحخ مبػبد :ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

- الشاـ    ) العربي العالـ في العثهاني التكسع عمى الحديث العرب تاريخ هقرر يحتكم
 كاالتجاه الديني الفكر بيف العربي العالـ ، (أفريقيا شهاؿ- العراؽ- اليهف- الحجاز – هصر

 أكاخر حتى الصييكنية كاإلطهاع فمسطيف العربي، القكهي التيار االسبلهية، الجاهعة  القكهي،
. ـ19 القرف في األكركبية كاإلطهاع أفريقيا شهاؿ  ـ،19اؿ القرف

تبؿٚظ أفـٚمٛب انضؼٚج  (704)تـط

مبػتبٌ :ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 نظـ ، االستعهارم التكالب كبداية الجغرافية الكشكؼ . كالهعاصر الحديث أفريقيا تاريخ
 الحركة كاألسبانية، البرتغالية الهستعهرات في الكطنية الحركة كسياستيا، االستعهارية الحكـ

 في الكطنية الحركة الفرنسية، الهستعهرات في الكطنية الحركة البمجيكية، الهستعهرات في الكطنية
 .   كاأللهانية اإليطالية الهستعهرات في الكطنية الحركة ، البريطانية الهستعهرات

انزغـافٛخ اننٛبمٛخ  (705)تـط

مبػتبٌ :ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

  تيتـ بدراسة هفيـك الجغرافيا السياسية كعبلقتيا بفركع العمـك االنسانية الهختمفة كتعرض هناىج البحث فى 
 (حدكد ىندسية – حدكد طبيعية  )الجغرافيا السياسية ك الحدكد السياسية كانكاعيا 

. هشكبلت سياسية  -
. هشكبلت الحدكد السياسية : اكالن 

. هشكبلت االقميهات : ثانيان 

. الهشكبلت العرقية : ثالثان 
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. جغرافية االنتخابات كأىـ هعايير التقسيـ االنتخابى فى هصر دراسة تطبيقية . أىـ النظريات السياسية 

تبؿٚظ أٔؿٔثب فٗ انمـٌ انتبمغ ػشـ  (706)تـط

مبػتبٌ :ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

كالتى كصفت بأـ الثكرات 1789يتـ دراسة تاريخ أكربا في القرف التاسع عشر بداية هف الثكرة الفرنسية عاـ 
ككيؼ 1815-1799كرفعت شعار الحرية كاإلخاء كالهساكاة ثـ ظيكر شخصية نابميكف بكنابرت العظيهة 

كها يتـ دراسة عصر الهؤتهرات .كصؿ إلى حكـ فرنسا كسياستو الداخمية كالخارجية كأخيران سقكط كنابميكف
في هحاكلة هف ساسة أكربا الرجعييف إلعادة النظاـ القديـ كهحك آثار الثكرة الفرنسية 1823 -1815

ثـ هساعى 1848-1830ثـ عصر الثكرات في أكربا .كخاصة في هؤتهر فيينا كها تبله هف هؤتهرات
 .الشعكب األكربية لتشكيؿ كحدتيا هف خبلؿ الكحدة األلهانية كالكحدة اإليطالية

تبؿٚظ انفكـ االلتظبػٖ ٔاننٛبمٗ  (707)تـط

مبػتبٌ :ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 النظاـ : ىي كهكضكعاتو اقتصادم األكؿ النظـ، هف قسهيف عمى الهقرر يحتكل
 االقتصادية الحرية ، التجارية الرأسهالية اإلقطاعي، النظاـ القديهة، العصكر في االقتصادية

 كنظاـ العكلهة السكفيتي، االشتراكي كاالقتصاد الشيكعية االشتراكية، ، الصناعية كالثكرة
 العصر في االقتصادية هصر أكضاع االقتصادم، كالتكاهؿ األكركبية السكؽ اقتصادم،
 العصكر في السياسي الفكر السياسة، عمـ تعريؼ ىي كهكضكعاتو سياسي الثاني أها.الحديث
 الدكلة أصؿ هفيكهيا، كتطكر الدكلة تعريؼ الكسطى، العصكر في السياسي الفكر   القديهة،
 .   الضغط كجهاعات السياسية كاألحزاب النظـ . كسيادتيا الدكلة كأنكاع كأركانيا،

َظٕص تبؿٚغٛخ صؼٚخخ ثبنهغخ األٔؿثٛخ  (708)تـط

مبػتبٌ :ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 هف هكضكعات أك ، األكركبية بالمغة الهكتكبة الهصادر نصكص هف عددا األستاذ يختار
. سميـ بشكؿ كفيهيا ترجهتيا عمى الطالب بهساعدة كيقكـ حديثة دراسات

( 3)انهغخ انؼجـٚخ  (709)تـط 
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مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛب 

يضتٕٖ انًمـؿ 

: كىي العبرية، المغة في الفمية األكزاف دراسة كيكهؿ هتنكعة، تاريخية نصكص الطالب يدرس

. كالهتعدم البلـز الفعؿ ػ

. كالهزيد الهجرد ػ

(. الهستقبؿ الحالي، الهضارع الهاضي، )الفعؿ أزهنة ػ

(. كالهركب كالناقص، كالهضعؼ، كالسالـ، الهعتؿ، هثؿ )الفعمية الصيغ ػ

. الفعمية األكزاف ػ

( ْٕٛغهٛفٗ - تـكٗ – َٕٚبَٗ – التُٛٗ – فبؿمٗ ) نغخ  ـلٛخ أٔ لؼًٚخ  (710)تـط

مبػتبٌ :ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 :-فبؿمٗ

. دراسة نصكص بالفارسية عف التاريخ االسبلهى  -
 .دراسة نصكص بالفارسية عف التاريخ الحديث  -

 .دراسة نصكص بالفارسية عف بعض الهؤرخيف  -

 .دراسة نصكص بالفارسية عف بعض الشخصيات  -

الهصادر كالهراجع 

 بديع جهعة/ قكاعد المغة الفارسية          د -1

 فؤاد الصياد/ قكاعد المغة الفارسية          د -2

 عبد النعيـ حسيف/ قكاعد المغة الفارسية          د -3

 تاريخ بييقى                     لمبييقى -4

 ركضة الصفا                    هيرخكاف -5

 حبيب السير                     خكاندهير -6

 عبد اهلل رازل ىهداف/ تاريخ كاهؿ ايراف               د -7

طبقات ناصرل                  لمجكزجانى   -8
 :-التٌنى 
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تصريؼ االسهاء ، تصريؼ االفعاؿ فى صيغة الهبنى لمهعمـك ، الضهائر ، الصفات ، تدريبات  -
 .تطبيقية بسيطة 

تابع تصريؼ االسهاء ، تصريؼ االفعاؿ صيغة الهبنى لمهجيكؿ ، تابع الضهائر ، تابع الصفات ،  -
 .ترجهة هف البلتينية كالييا نهاذج تدريبية 

اسهاء الفاعؿ كالهفعكؿ ، الضهائر ، تابع الصفات درجات الصفات ، صيغة الشؾ كصيغة التهنى  -
 .، نصكص هف البلتينية كالييا نهاذج تدريبية 

 :-ٌونانى

 اسهاء النكع األكؿ -

 اسهاء النكع الثانى -

 صفات الهجهكعة األكلى -

: األفعاؿ فى صيغة الهبنى لمهعمـك األزهنة  -
 الهاضى األتـ – الهاضى التاـ – الهاضى البسيط – الهاضى الهستهر -  الهضارع  -

 أسهاء النكع الثالث  -

 صفات الهجهكعة الثانية  -

 صيغة الهبنى لمهجيكؿ -

 ضهائر الكصؿ كاالشارة -

 .ترجهة هف اليكنانية كالييا : تدريب  -

 اسهاء الفاعؿ كالفعكؿ -

 صيغة الشؾ– صيغة التهنى  -

 درجات الصفات -

 (تطبيؽ  )نصكص هف اليكنانية كالييا  -

 :-تركى

 دراسة نصوص بالتركٌة عن التارٌخ اإلسالمى -1

 دراسة نصكص تتعمؽ بالشخصيات التاريخية  -2

 دراسة نصكص تتعمؽ بالهؤرخيف  -3

الهصادر كالهراجع 

 رشاد خهيس/ قكاعد المغة التركية        د -
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 سهير عباس / قكاعد المغة التركية        د -

 هحهد حاهد/ المغة التركية                د -

 هرئى التكاريخ              شهعدانى زاده قند قميؿ سميهاف افندل -

 

- Ebu Bekr- itihrani – kitabi – Diyarbekriyye Dr ( Mursel ozturk )                                                                               
 

- Osmanli  Teskilatve  Siyaset  Kulturu  Dr ( vahid Cabuk ) 

 :-ىيركغميفى -1

ييدؼ الهحتكل العمهي لتمؾ الهادة الدراسية إلى تعميـ الطالب الهبادئ األساسية لمغة الهصرية  -
. القديهة ك قكاعدىا في عصرىا الكسيط هع إعطاء أهثمة تطبيقية هبسطة هف النصكص الهعاصرة

توصٌفات المستوى ال امن 

انهغخ االٔؿثٛخ  (801)تـط

مبػتبٌ :ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ
4

th
 year: 

 

1-Writing aRe'sume'  or  CV 

     -Finding the Right   Job 

     -Information Included 

     - Chronological R'esum'e 

2-Writing Business Letters 

     -Letter of Complaint 

     - Letter of Reference 

     - Letter 0f Resignation 

     - Cover Letter for Re'sume' or CV 

3-A Job Interview 
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     -Interview Basics 

     - Interview Questions 

     - Useful  Vocabulary 

4-How  to Write  a Business  Email. 

 

     -Email Basics 

     - Structure of Emails 

     - Languag Focus 

5-How  to  Write  Memoranda. 

     -parts of a Memo 

     - Memo Samples 

     - Practical  Assignments 

Supplementary  Materials: 

If  you  have  suitable  number  of  students, we  have  prepared  some  listening  

and  speaking  materials  related  to  their  field  of  study.  

تبؿٚظ يظـ انًؼبطـ  (802)تـط

حالحخ مبػبد :ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 هجهميا في ىي الهكضكعات هف هجهكعة هف الهعاصر هصر تاريخ هقرر يتككف
 عمى البريطانية كالحهاية األكلى العالهية الحرب ثـ البريطاني االحتبلؿ ظؿ في هصر أكضاع
 الهصرية كالكزارات عمييا، ترتبت التي النتائج كأىـ 1919 عاـ في الهصرية الثكرة ثـ ، هصر
 هع الكزارات ىذه كهفاكضات 1930 عاـ في صدقي انقبلب حتى 1919 هف الفترة خبلؿ
 أثناء هصر أكضاع ثـ عمييا، ترتبت التي النتائج كأىـ 1936 هعاىدة ثـ البريطاني، الجانب
 كأىـ يكليك ثكرة حتى 1945 هف هصر في السياسية الحركة كأخير الثانية، العالهية الحرب
. نتائجيا
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تبؿٚظ انؼـة انًؼبطـ   (803)تـط

حالحخ مبػبد :ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 كالحرب العربي الهشرؽ : هكضكعات هجهكعة عمى الهعاصر العرب تاريخ هقرر يحتكم
 إسرائيؿ، قياـ إلى االنتداب هف فمسطيف االنتداب، ظؿ في العربي الهشرؽ األكلى، العالهية
 كاالجتهاعي االقتصادم التطكر ، ـ1973 حتى 1948 عاـ هنذ االسرائيمى العربي الصراع

 دكؿ ـ،1956 عاـ حتى السكداف تطكر ـ،1973 عاـ حتى العربي الخميج دكؿ في كالسياسي
 العربية كالهشكبلت القضايا بعض االستقبلؿ، حتى األكلى العالهية الحرب هف العربي الهغرب

. الهعاصرة

تبؿٚظ أٔؿٔثب فٗ انمـٌ انؼشـٍٚ   (804)تـط

مبػتبٌ :ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 تككيف إلى البركسية الفرنسية الحرب هف أكربا تاريخ العشريف القرف في أكربا تاريخ يبدأ
 عاـ هنذ  األكلى العالهية الحرب سبقت التي الهالية كاألزهات ، 1907-1871 الثبلثى التحالؼ
 التي الديكتاتكرية كالدكؿ.1919 األهـ كعصبة 1919 الصمح هؤتهر أيضان .1905-1914
 التيدئة سياسة دراسة يتـ كها .النازية كألهانيا الفاشستية كايطاليا السكفيتية ركسيا هثؿ ظيرت
 الفترة في كنتائجيا كأحداثيا كهقدهاتيا الباردة كالحرب 1945 الهتحدة األهـ كأخيران .1933-1939

  .1953-1945 هف

تبؿٚظ آمٛب انضؼٚج ٔانًؼبطـ   (805)تـط

مبػتبٌ :ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 كالسياسي التاريخي التطكر الحديثة، العصكر هطمع في آسيا شرؽ كجنكب أكركبا بيف العبلقات
 ، الياباف اليند، الصيف، : هثؿ كالهعاصرة الحديثة الحقبتيف خبلؿ  اآلسيكية لمشعكب كالفكرم
 . إيراف أفغانستاف، ، باكستاف
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تبؿٚظ انٕالٚبد انًتضؼح   (806)تـط

مبػتبٌ :ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 هركران  أهريكا كاكتشاؼ الجغرافية الكشكؼ حركة بداية هنذ األهريكي التاريخ دراسة يتـ
  االستعهار كخاصة الجديد العالـ في أكربا دكؿ بيف كالصراع كدكافعو البريطاني باالستعهار
 الهستعهرات كذلؾ .األصمييف الببلد سكاف الحهر بالينكد اإلنجميز كعبلقة الفرنسي - اإلنجميزم
( بريطانيا )األـ الكطف عف االنفصاؿ في الهستعهرات سكاف رغبة ثـ(1775-1760 )اإلنجميزية
 بعد ها كهشكبلت1789 األهريكي الدستكر كانشاء1776 عاـ األهريكية االستقبلؿ حرب كاندالع
 سياسة ثـ كالجنكب الشهاؿ بيف 1865-1861 األهريكية األىمية الحرب اندالع أيضان . الحرب
 كالشرؽ كالجنكبية الكسطى أهريكا في سكاء الهتحدة الكاليات اتبعتيا التي الخارجي التكسع
 الحربيف كدخكؿ كالحياد العزلة لسياسة كنبذىا عالهية كقكة الهتحدة الكاليات ظيكر ثـ .األقصى
 الهتحدة الكاليات هنو عانت التي الكبير الكساد أزهة دراسة عف فضبلن  كالثانية األكلى العالهيتيف

 هتنافستيف هتعاديتيف كتمتيف إلى العالـ كانقساـ الباردة الحرب دراسة كأخيران .الثبلثينيات فترة في
 الشيكعي لمعالـ تابع كاآلخر الهتحدة الكاليات بزعاهة الرأسهالي لمعالـ تابع أحداىها
 .الثانية العالهية الحرب أعقاب في كذلؾ السكفيتي اإلتحاد  بزعاهة

تبؿٚظ أيـٚكب انالتُٛٛخ   (807)تـط

مبػتبٌ :ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 الككلكهبية قبؿ ها الفترة : البلتينية أهريكا تاريخ هقرر في الطالب يدرس
Precolombiana، كاالنكا الهايا حضارة هثؿ البلتينية أهريكا في قاهت التي الحضارات 

-1492  )كاالستعهار الغزك هرحمة ، Poscolombiana الككلكهبية بعد ها فترة ، كاالزتيؾ
 السياسي االستقبلؿ أجؿ هف الكفاح هرحمة ،( 1810-1542 )االستعهار هرحمة ،(1542

 الهعاصر، التاريخ هرحمة إلى 1824 هف الهستقمة السياسية الحياة هرحمة ،(1810-1824)
-  ىندكراس- جكاتيهاال )الكسطى أهريكا كدكؿ الهكسيؾ تاريخ هبلهح البرازيؿ، تاريخ هبلهح

  La Plata الببلتا إقميـ دكؿ تاريخ هبلهح ،(.  بنها- ككستاريكا- نيكاراجكا-السمفادكر
 ،(بيرك- بكليفيا- تشيمي )الجنكبية االنديز دكؿ تاريخ هبلهح ،(باراجكام- أكرجكام- األرجنتيف)
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 ،(سكريناـ-جيانا- جكيانا- فنزكيبل- ككلكهبيا- االككادكر )الشهالية االنديز دكؿ تاريخ هبلهح
(. بكرتكريكك- الدكهنيكاف- ىاييتي- دكهينجك سانت- ككبا )األنتيؿ دكؿ تاريخ هبلهح

ػهى انتبؿٚظ ٔفهنفتّ   (808)تـط

مبػتبٌ :ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 ثـ ال، أـ الطبيعية العمكـ هثؿ عمـ ىك كىؿ التاريخ عمـ تعريؼ عمى الهقرر ىذا يحتكم
  الهختمفة بأنكاعيا التاريخ فسرت التي التاريخية الهدارس دراسة ثـ الهختمفة، التاريخ كتابة هراحؿ
. حدا عمى كؿ

"  ثضج تغـد " أػًبل اننُخ  (809)تـط

مبػتبٌ :ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛبً 

: يضتٕٖ انًمـؿ

 هكضكعات هف هكضكع أم في لمتخرج بحث بإعداد الطبلب بتكميؼ الهادة أستاذ يقكـ
 .  الهختمفة كالهعاصر الحديث التاريخ
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(8 )

  قسم الجغرافٌا
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تٕطٛف يمـؿاد 

انًنتٕٖ االٔ ل 
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 انضبمت اٜنٗ 100صنت 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛب 

يضتٕٖ انًمـؿ 

 .اآللى بالحاسب الهتعمقة كالقكاعد الهبادئ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس

 (101جغ )جغرافٌة طبٌعٌة 

مفهوم وأهداف الجغرافٌا ، وموقع الجغرافٌا الطبٌعٌة بٌن فروع الجغرافٌا :  مقدمة  -
كوكب األرض والمجموعة الشمسٌة ، القمر والشمس وعالقتهما باألرض  -  .

صخور األرض  - -- (األلواح التكنونٌة)بنٌة األرض وحركات قشرتها .شبكة اإلحداثٌات الجغرافٌة - 
وبنٌة القارات  

. العوامل المسئولة عن تشكٌل سطح األرض - 
الغالف الغازي  - 
المٌاه على الكرة األرضٌة  - 
الغالف الحٌوي الطبٌعً  - 

( 102رغ )رغـافٛخ ثشـٚخ - 2

 
. الجغرافٌا البشرٌة مفهومها وتطورها ومجاالتها- 
. الجغرافٌا السكانٌة- 
الخرٌطة السكانٌة للعالم - 

أنماط العمران -  
األنشطة السكانٌة  - 
العالقة بٌن اإلنسان والبٌئة وتطورها - 

الخرٌطة السٌاسٌة للعالم  -  

(  103رغ )يجبػئ عـائؾ - 3
 الجغرافٌة الدراسة فً وأهمٌتها وتطورها الخرائط عن عامة مقدمة        - 

 الخرٌطة رسم مقٌاس        - 

  الخرائط وتكبٌر وتصغٌر نسخ        - 

قٌاس المساحات والمسافات          - 
ترتٌب وتصنٌف الخرائط         - 

مساقط الخرائط  - 
خرائط التوزٌعات وأهمٌتها ومجال تطبٌقها   - 
أسالٌب التمثٌل البٌانى  - 
الكارتوجرافى  .أسالٌب نهائٌة- 

( 104رغ )صبمت انٗ - 4
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 خصائص وأنواع وتطور وقدرات الحاسب اآللً

المكونات الرئٌسٌة لنظام  الحاسب اآللً  - 
نظم التشغٌل السائدة فً العالم - 

. مكونات نظام التشغٌل – 
 مكونات لوحة التحكم -

  برامج التطبٌقات -

( ٌحدد توصٌفها بمعرفة قسم اللغة العربٌة[)متطلب كلٌة  ] (105لغ ع) 1لغةعربٌة - 5

المواد االختٌارٌة  

 (106رغ)رٕٛنٕرٛب  -1

مفهوم وأهداف الجٌولوجٌا ،وعالقتها بفروع الجغرافٌا الطبٌعٌة كعامل مؤثر فى خصائص :  مقدمة  -
سطح االرض التى تتناولها فروع الجغرافٌا الطبٌعٌة 

انواع  صخور األرض وتصنٌفاتها  - 
 (االنكسارات وااللتواءات)العوامل التكتونٌة المؤثره فى تشكٌل سطح االرض - 
العوامل الجٌولوجٌة المؤدٌة لنشأة خزانات المٌاه الجوفٌة - 
 العوامل الجٌولوجٌة المؤدٌة لنشأة التوضعات التخزٌنة - 

 (107إد )ارتًبع  -2
 التحليل العلمي للظواهر االجتماعية  -

 العولمة، البناء االجتماعية:  التجسدات المختلفة للظاهرة االجتماعية -

 التثقف والتنشئة االجتماعية: بعض العمليات االجتماعية المحورية مثل -

العالقة بالبيئة، التخلف، اإلدمان، التعصب والتنمية االجتماعية :  أبرز الظواهر والمشكالت االجتماعية المعاصرة -

انًنتٕٖ انخبَٗ 

 يمـؿاد إرجبؿٚخ
 (200 حق )اإلنسان حقوق -1

 ٌدرس الطالب فى هذا المقرر مبادئ حقوق اإلنسان المنصوص علٌها فى المواثٌق الدولٌة

 (201 جغ  )اقتصادٌة جغرافٌة -2
 مقدمة

اإلنتاج - 
العوامل المؤثرة فً اإلنتاج، وأقسامه - 
- االستهالك- النقل- السٌاحة- الصناعة التحوٌلٌة- التعدٌن- اإلنتاج الزراعً- 

مشكلة الغذاء فً العالم  - 
التجارة - 

( 202 جغ )اقلٌمٌة جغرافٌة- 3
المفاهٌم والمضمون : المقدمة

 الخاصة.- أنواع األقالٌم - 

نماذج من األقالٌم الخاصة  - 
نماذج من األقالٌم النوعٌة  - 

نماذج من األقالٌم الصغرى  - 
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نماذج من األقالٌم الجغرافٌة  -  

( 203جغ )مساحة مبادئ- 4

 المقدمة  -

   قٌاس المسافات والمساحات واإلتجاهات واإلرتفاعات واإلحداثٌات -

   مساقط الخرائط -

   ترتٌب الخرائط  -

  نظم اإلحداثٌات   -

( 204رغ)اصظبء - 5
عالقة اإلحصاء بالجغرافٌا ومستوٌات اإلحصاء، والهدف من دراستها : مقدمة -

 تصنٌف وتبوٌب البٌانات . والعٌنات . جمع البٌانات -

تمثٌل البٌانات  -

إعداد البٌانات   -

مقاٌٌس النزعة المركزٌة للبٌانات الرقمٌة والمكانٌة   -

 مقاٌٌس التشتت واالنتشار للبٌانات الرقمٌة والمكانٌة   -

مقاٌٌس االرتباط للبٌانات الرقمٌة والمكانٌة   -

  دور الحاسب اآللً فً مجال التحلٌل اإلحصائً للبٌانات الجغرافٌة  -

  (205نغ أد ) 1نغخ اَزهٛقٚخ - 6
: ٚحذد تٕصٛفٓا تًعزفح قسى انهغح االَدهٛشٚح عهٗ اٌ ٚشتًم ْذا انتٕصٛف عهٗ انعُاصز انتانٛح

ٌلم الطالب بالمصطلحات والمفاهٌم المستخدمة فى التخصصات الجغرافٌة المختلفة وٌتمكن من  -

 قراءة واستٌعاب النصوص الجغرافٌة بطالقة

  االختٌارٌة المواد

 (206رغ )التظبػ 

  مفهوم علم االقتصاد وتطوره  -

  النظم االقتصادٌة المختلفة وتطورها  -

 (التنظٌم ، رأس المال، العمل، األرض) اإلنتاج وعناصره المختلفة -

  آلٌات السوق -

  (المرونة ودرجاتها – العوامل المؤثرة فٌه – قانونه – مفهومه )العرض  -

  (المرونة ودرجاتها – العوامل المؤثرة فٌه – قانونه – مفهومه )الطلب  -

 السوق والتسوٌق -

 االدخار واالستثمار  -

 (207تـط)تبؿٚظ يظـ انضؼٚج 
  1798 – 1517الحكم العثمانً لمصر   -

  1801 – 1798 الحملة الفرنسٌة على مصر   -

 1848 – 1805 عصر محمد على   -
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  1863 –1848  خلفاء محمد على   -

 – 1879 – 1863 عصر إسماعٌل   -

 1882 – 1879توفٌق والثورة العرابٌة   -

الصحوة الوطنٌة وظهور األحزاب السٌاسٌة   -

 وضع مصر خالل الحرب العالمٌة األولى   -

دوافعها، تطوراتها، نتائجها  : م1919 ثورة  -

 م وبداٌة التجربة اللٌبرالٌة فً مصر1923، ودستور 1922فبراٌر 28 تصرٌح  -

 م1936 ومعاهدة 1924  تطورات القضٌة الوطنٌة بٌن عام  -

   تطورات مصر االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والسٌاسٌة حتى الحرب العالمٌة الثانٌة -

مقدماتها أهدافها والقوى المحركة لها :1952 ٌولٌه 23ثورة  -

انًنتٕٖ انخبنج 

( 301رغ )رٕٛيٕؿفٕنٕرٛب 
 تعرٌف علم الجٌومورفولوجٌا وتطور مناهجه -

 (قشرة األرض) سطح األرض  -

 التركٌب الجٌولوجً وأثرة فً تشكٌل سطح األرض  -

 الجوٌة وحركة المواد وأثرها فً تشكٌل سطح األرض  -

 التعرٌة النهرٌة وأثرها فً تشكٌل سطح األرض -

 التعرٌة الرٌا حٌة وأثرها فً تشكٌل سطح األرض -

  التعرٌة الساحلٌة  -

 التعرٌة الجلٌدٌة  -

 (302رغ )رغـافٛخ فؿاػخ 

ثكرة البيكتكنكلكجي ، الثالثة، الثانية، الثكرة الزراعية األكلى، نشأة الزراعة -   

هناىج البحث كالدراسة في جغرافية الزراعة  - 
  هصادر البيانات -

  العكاهؿ الهؤثرة في الزراعة -

 تنظيـ حيازة األرض  -  -

  أنهاط الزراعة في العالـ -

  استخداهات األرض الزراعية  -

  اإلقميـ الزراعي كأسس تحديده -

   تكطف الزراعة كنظريتيا  -

  اآلثار البيئية لمزراعة في البيئات الهختمفة -
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 (303رغ )رغـافٛخ ػًـاٌ 

هقدهة عف جغرافية العهراف كتطكرىا كاتجاىاتيا الحديثة كعبلقتيا بالعمـك األخرل كهناىج البحث في  -
 العهراف

 أنهاط العهراف - GIS البيانات كالكسائؿ كاألساليب الكهية كالحديثة هثؿ  -

 .  التفرقة بيف أنهاط العهراف -

كعرض نهاذج هف ، النشأة كالتطكر كالتكزيع كالكظائؼ كالخدهات كالعبلقات الهكانية،  العهراف الريفي -
 .العهراف الريفي الهصرم

النشأة كالتطكر كهبلهحو الهعاصرة كهشكبلتو كهكاقع الهدف كأحجاهيا كتباعدىا ، العهراف الحضرم  -
كظائؼ ، كخطة الهدينة كالنقؿ الحضرم ، كنهكىا كاستخداـ األرض كتركيبيا الداخمي كالبيئة الحضرية 

قميهيا ، الهدف كقاعدتيا االقتصادية   كالهدينة كا 

 (304رغ )(1)امتشؼبؿ يٍ ثؼؼ 

هقدهة في أىهية التصكير الجكل كالفضائي تتضهف تطكر تقنيات التصكير كهفاىيـ أساسية في  -
االستشعار عف بعد 

  خصائص الصكر الجكية تتضهف أنكاع الصكر كهككنات الصكرة كأشكاؿ الصكر الشائعة االستخداـ -

 خصائص الصكر الفضائية تتضهف أنكاع كأجياؿ أقهار تصكير األرض هف حيث جنسياتيا ارتفاعاتيا  -
 كاستخداهاتيا في التطبيقات الهختمفة، كهجساتيا كقنكات التصكير الهتاحة بيا كأبعاد خبليا صكرىا

 الهيتكسات لمرصد  G P Sتتضهف أقهار تحديد الهكقع .  أقهار التصكير ذات الهياـ الخاصة  -
الهناخي كالسيسات لرصد البحار كالسكاحؿ كالهككؾ الرادارم ذك الهياـ الخاصة ككاهيرا التصكير 

 القياسي

 العيكب الفنية في الصكر الفضائية الناتجة عف تعطؿ أجيزة الرصد أك العيكب الناتجة عف التأثر  -
. بدكراف األرض أك العيكب الناتجة عف التأثر بالغبلؼ الجكل

المعالجة الرقمٌة للصور الفضائٌة وتتضمن تصحٌح تشوهات الصور وتحسٌن جودة الصور  -

والتصنٌف االتوماتٌكى ودمج البٌانات وتكاملها مع نظم المعلومات الجغرافٌة مراحل إعداد الصورة 

للتفسٌر وأسس التفسٌر البصري للصور بنوعٌها وتتضمن معاٌٌر قراءة الصور ومراحل قراءة 

 الصورة والعوامل المؤثرة فً التفسٌر

 تطبٌقات على تفسٌر الصور الجوٌة والفضائٌة فً مجاالت استخدامات األرض والخرائط  -

 .الجٌومورفولوجٌة
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 [يتطهت كهٛخ  ] (305نغ ع ) 2نغخ ػـثٛخ 

 (ٚحذد تٕصٛفٓا تًعزفح قسى انهغح انعزتٛح)

 

 ال الث للمستوى االختٌارٌة المواد

 (306رغ )ؿٚبػٛبد 
 : ٌحدد توصٌفها بمعرفة قسم الرٌاضٌات بكلٌة العلوم على ان ٌشتمل هذا التوصٌف على  

 تدرٌب الطالب على صٌاغة المعادالت الرٌاضٌة المناسبة للمجاالت الجغرافٌة على نحو سلٌم  -

تمكٌن الطالب من فهم المعادالت التى ترد فى الكتابات العلمٌة المختلفة لٌتسنى له استٌعاب الدراسات  -

 الكمٌة الجغرافٌة الحدٌثة 

   (307رغ)يٕاؿػ ؽجٛؼٛخ 
ٌهدف هذا المقرر الى تدرٌب الطالب على تحدٌد وتوزٌع الموارد الطبٌعٌة الموجوده فى البٌئة و 

والتخطٌط إلدارتها على نحو سلٌم ، تنمٌتها تنمٌة مستدامة

انًنتٕٖ انـاثغ 

 (401رغ )رغـافٛخ يُبعٛخ ٔصٕٛٚخ 

 الهفيـك كالتطكر كالعبلقة هع العمـك األخرل : الهقدهة  -

  الغبلؼ الجكل هككناتو كطبقاتو  -

  الجكية الرطكبة - الرياح - الجكم الضغط هراكز - الجكل الضغط -  الحرارة – الشهسي اإلشعاع- 

 هنيا كنهاذج التقسيـ طرؽ : الهناخية األقاليـ-  

 كأنكاعيا تككنيا كعكاهؿ التربة - 

 الطبيعي النبات -  

 الحيكانات البرية في األقاليـ الهناخية كالنباتية -

 (402 جغ )سكان جغرافٌة

  األخرى بالعلوم وعالقتها السكان جغرافٌة مفهوم- 

  وتقوٌمها السكانٌة البٌانات مصادر- 

  التوزٌع وأسالٌب للسكان الجغرافً التوزٌع- 

 للسكان طبٌعً.الهجرة- 
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  الهجرة - 

 والموارد لسكان.والموارد خصائص- 

 السكانٌة العالم أقالٌم- 

 السكان ومشكلة السكانٌة والسٌاسات البشرٌة التنمٌة - 

 (403 جغ )وتعدٌن صناعة جغرافٌة 

 هقدهة -

 تطكر الصناعات التحكيمية كالتعدينية -

  اقاليـ التعديف كالصناعة عمى هستكل العالـ كفى هصر -

  هتغيرات القياس في جغرافية الصناعة كالتعديف -

   تصنيؼ الصناعات التحكيمية كالتعدينية  -

  التكزيع الجغرافي لمصناعات التحكيمية كالتعدينية -

  عكاهؿ تكطف الصناعات التحكيمية كالتعدينية  -

  نظريات التكطف الصناعي  -

  دراسات تطبيقية لبعض الصناعات كهكاقع التعديف -

( 404رغ  )(1)َظى يؼهٕيبد رغـافٛخ 

 هقدهة كهفاىيـ أساسية  -

 تاريخ كهفيـك كهككنات كأىداؼ نظـ الهعمكهات الجغرافية  -
 هراحؿ العهؿ كبراهج نظـ الهعمكهات الجغرافية -

 ككيفية أدائيا كالغرض هف الكظيفة في هجاالت الفركع الجغرافية الهختمفة،  كظائؼ نظـ الهعمكهات -

 كأنكاع البيانات الجغرافية،  هقدهة في قكاعد البيانات كأنكاعيا كتصهيهيا كتنفيذىا كالتعاهؿ هعيا -

  نهاذج هف تطبيقات نظـ الهعمكهات الجغرافية -

 [يتطهت كهٛخ   ] (405نغ أد ) ( 2)نغخ اَزهٛقٚخ 
 

: يحدد تكصيفيا بهعرفة قسـ المغة االنجميزية عمى اف يشتهؿ ىذا التكصيؼ عمى العناصر التالية
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يمـ الطالب بالهصطمحات كالهفاىيـ الهستخدهة فى التخصصات الجغرافية الهختمفة كيتهكف هف كتابة  -
 النصكص الجغرافية بطبلقة كعمى نحك عمهى سميـ 

 يتهكف الطالب هف ترجهة النصكص الجغرافية هف المغة العربية الى االنجميزية كالعكس -

  االختٌارٌة المواد

 (406رغ )تبؿٚظ التظبػٖ 

 تعريؼ عمـ االقتصاد كعبلقتو بالعمـك األخرل 

 عناصر النظاـ االقتصادم كهساره التاريخي

 (الرؽ)االقتصاد العبكدل -  االقتصاد البدائي

 النظاـ االشتراكي- الرأسهالية الصناعية  - الرأسهالية التجارية -   النظاـ اإلقطاعية

 

 (407رغ)تمُٛبد ٔٔمبئم انجضج انزغـافٗ 

ييدؼ ىذا الهقرر الى تدريب الطالب عمى استخداـ االجيزة الهعهمية كاجيزة العهؿ الهيدانى كالحاسب  -
 االلى بها يخدـ التحميؿ العمهى فى هجاالت  التخصصات الجغرافية الهختمفة

 

 ( ؼجخ ػبيخ)انًنتٕٖ انغبيل 

 

 (501رغ ع ) رغـافٛخ انًٛبِ انؼؾثّ 

 نشأة الهياه عمى سطح األرض -

 تطكر عمـك الهياه  -

  تكزيع الهياه عمى سطح األرض  -

  أىهية الهياه  -

 الدكرة الييدركلكجية العاهة  -

 

الهياه ،  هياه الجميد ، تحميو هياه البحر ، الهياه الجكفية ،البحيرات ، األنيار: هصادر الهياه العذبة  -
 استخداهات الهياه العذبة ، هعادة االستخداـ 

  هشكبلت الهياه العذبة -

 (502رغ ع )امتغؼاو أؿع 

 هقدهة -
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  أنكاع أستخداـ األرض -

   السياسات الحككهية كالتشريعات كاستخداـ األرض -

   العكاهؿ التى تؤدل إلى تغير استخداـ األرض -

   ريع األرض  -

  الكسائؿ التقنية الهعاكنة فى دراسة استخداـ األرض -

    أهثمة تطبيقية لهشركعات هسح استخداـ األرض فى الدكؿ الهختمفة -

   إنشاء خريطة استخداـ األرض  -
( 503رغ ع )رغـافٛخ انغؼيبد 

 

ييدؼ ىذا الهقرر بتعريؼ الطالب بانكاع الخدهات كتصنيفيا كتكزيعاتيا كتحميؿ العبلقات الهكانية هابيف 
:  ىذة الخدهات هثؿ

 الخدهات الصحية  -

 الخدهات التعميهية  -

 الخدهات االهنية -

 (504رغ ع )رغـافٛخ انؼظٕؿ انزٕٛنٕرٛخ 

 أىهية العمـ ، كعبلقتو بالعمـك األخرل ، هع التأكيد عمى هفيـك التغير  )الهقدهة  -

  السجؿ الجيكلكجي لؤلرض زهنيان كاستراتيجرافيان كأىـ  األحداث  -

 التغيرات الجغرافية عمى سطح األرض خبلؿ العصكر الجيكلكجية  -
  كسائؿ كطرؽ رصد كتأريخ التغيرات البيئية  -

  خصائص كتكزيع ركاسب الزهف الرابع  -
  تذبذب هنسكب البحر خبلؿ الزهف الرابع كالعصكر الجيكلكجية  -
   تأثيرات التغيرات البيئية  -

 ( 505رغ ع )عـائؾ ؽجٕغـافٛخ 

 (هفاىيـ أساسية ، أنكاع الخرائط ، أساليب القياس )الهقدهة  -

 هككنات كدالئؿ الخرائط الطبكغرافية الهصرية -

 التحميؿ البصرم لمخريطة -
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 تحميؿ التكزيع باستخداـ الحاسب: التحميؿ الكهي لمخريطة  -

 الظاىرات الهساحية باستخداـ الحاسب: التحميؿ الكهي لمخريطة  -

 الظاىرات الخطية باستخداـ الحاسب: التحميؿ الكهي لمخريطة  -

هقارنة الخرائط باستخداـ الحاسب : التحميؿ الكهي لمخريطة  -
انًٕاػ االعتٛبؿٚخ  

 

  (506رغ ع)فكـ رغـافٗ

يتناكؿ ىذا الهقرر هراحؿ تطكر الفكر الجغرافى هنذ هرحمة الكشكؼ الجغرافية حتى الكقت الراىف كذلؾ 
لكى يتهكف الطالب هف استيعاب تطكر فمسفة الفكر الجغرافى نحك الدراسات التحميمية الهستفسره فضبل عف 
تطكر الفكر الجغرافى هف النظرة الحتهية لمهشكبلت الجغرافية الى النظرة االهكانية االنسانية التى تهكف هف 

 حؿ الهشكبلت الجغرافية عمى نحك سميـ

 

 (507رغ ع)رغـافٛخ الهٛى عبص 

 فى هتهيزا اقميها يككف اف عمى الطمبة بهعرفة ها اقميـ اختيار المى الهقرر ىذا ييدؼ         
 النظر عمى الطالب يتدرب حتى الجغرافية النكاحى كافة هف جغرافيا االقميـ ىذا تناكؿ كيتـ خصائصو
 السابقة الهستكيات فى كتعمهو هاسبؽ كؿ فييا يطبؽ شهكلية نظرة لبلقاليـ

 ( ؼجخ ػبيخ)انًنتٕٖ اننبػك 

 

 (601رغ ع )رٕٛاؿكٕٛنٕرٗ 

 هقدهة عف العمـ كتطكره  -

هقدهو عف العبلقو هابيف عمـ االثار كعمـك االرض هثؿ الجيكهكرفكلكجى كالجيكلكجيا بتخصصاتيا  -
 الهتنكعة

 الفترات التاريخية لحياة االنساف فى العالهيف القديـ كالحديث  -

 (التاريخ كتحميبلت هعهمية اخرل- الرفع الهيدانى)اساليب ككسائؿ الدراسة  -

  (البيئة الساحمية– البيئة الصحراكية )دراسات حالو تطبيقيو هف بيئات هتنكعو  -

 (602رغ ع )رغـافٛخ انُمم 

 (الهفاىيـ كهناىج الدراسة ، كاألساليب الكهية الهستخدهة ، كالنظريات في جغرافية النقؿ   )الهقدهة  -

 (طبيعية كبشرية  )  العكاهؿ الهؤثرة في النقؿ  -
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  (البرل كالهائي كالجكل   )  أنهاط النقؿ  -

 (النقؿ داخؿ الهدف كالنقؿ الريفي ، كتمكث الغبلؼ الغازم كالهائي كاليابس ) النقؿ كتمكث البيئة  -

  كسائؿ الهكاصبلت كثكرة االتصاالت اإللكتركنية -

 (603رغ ع )رغـافٛخ اننٛبصخ 

 الهقدهة -

 هفاىيـ عاهة -

 تطكر ظاىرة السياحة في العالـ  -

 العبلقة بيف السياحة كعمـ الجغرافيا   -

 هناىج البحث في جغرافية السياحة  -

 السياحة :بعض أساليب القياس الكهي في العالـ.أنهاط السياحة في العالـ   -

 العكاهؿ الطبيعية الهؤثرة في السياحة   -

 العكاهؿ البشرية الهؤثرة في السياحة -

أنهاط هف الدكؿ السياحية في العالـ   -
 العالقة بٌن السٌاحة والبٌئة -

 (604رغ ع )َظٕص رغـافٛخ ثبنهغخ االَزهٛقٚخ 

 باإلضافة إلى قراءات في الهجبلت العمهية، هكضكعات هختارة هف بعض الكتب كالهراجع الدراسية -

( 605رغ ع )عـائؾ كُتٕؿٚخ ٔرٕٛنٕرٛخ 

  ٚتُبٔل ْؾا انًمـؿ

انكاع كاسس تصنيؼ كؿ هف الخرائط الجيكلكجية كالكنتكرية    -
 اسس انشاء كرسـ كهسح الخرائط الجيكلكجية كالكنتكرية هف الحقؿ باستخداـ االدكات الهساحية  -

 الهختمفة

اساليب كتقنيات قراءة كتحميؿ الخرائط الجيكلكجية كالكنتكرية بيدؼ استنتاج الخصائص الجغرافية  -
 لمهكاقع الهختمفة

انًمـؿاد االعتٛبؿٚخ 

 يٛتٕؿٔنٕرٛب

ييدؼ ىذا الهقرر الى قياس كتحميؿ كتكزيع كتفسير عناصر الطقس اليكهية هف درجات حرارة كطغط  
  جكل كرياح كتساقط كتهثيميا عمى خرائط كاشكاؿ بيانية



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

487 
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 ينبصخ ٔينبلؾ 

 الهقدهة  -

   قياس الهسافات كالهساحات كاإلتجاىات كاإلرتفاعات كاإلحداثيات -

   هساقط الخرائط -

   ترتيب الخرائط  -

  نظـ اإلحداثيات   -

 ( ؼجخ َظى يؼهٕيبد رغـافٛخ)انًنتٕٖ انغبيل 

يمـؿاد إرجبؿٚخ 

 (501 ن جغ )2 بعد من استشعار

 الهقدهة عف الهفاىيـ األساسية  -

 عناصر كنظـ التصكير الجكل -

   تفسير الصكر الجكية -

   الهسح هتعدد األطياؼ كالحرارة  -

   األقهار الصناعية العاهمة فى الهجاؿ البصرل -

   تفسير الهرئيات الرقهية -

   االستشعار بكاسطة الهيكركيؼ   -

 (502 ن جغ )2 جغرافٌة معلومات نظم

 هراجعة لهقدهة نظـ الهعمكهات الجغرافية  -

 التحميؿ الهكانى  -

 قكاعد البيانات الهكانبة  -

 تصهيـ هشركع باستخداـ نظـ الهعمكهات الجغرافية   -

 (503رغ ٌ )لٕاػؼ ثٛبَبد 

 هفيـك قكاعد البيانات كأىهيتيا كأنكاعيا : الهقدهة  -

 البيانات كأنكاعيا -

   الجداكؿ كالعبلقات كالفيرسة  -
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 االستعبلهات -

   النهاذج -

   التقارير -

 

  وتطبٌقاتها      SQL statementلغة - 

  (504رغ ٌ )رغـافٛخ يٛبِ ػؾثخ 

 نشأة الهياه عمى سطح األرض -

 تطكر عمـك الهياه  -

  تكزيع الهياه عمى سطح األرض  -

  أىهية الهياه  -

  الدكرة الييدركلكجية العاهة -

الهياه ،  هياه الجميد ، تحميو هياه البحر ، الهياه الجكفية ،البحيرات ، األنيار: هصادر الهياه العذبة  -
 استخداهات الهياه العذبة ، هعادة االستخداـ 

.  هشكبلت الهياه العذبة -
 ( ؼجخ َظى يؼهٕيبد رغـافٛخ )انًنتٕ٘ انغبيل 

انًمـؿاد االعتٛبؿٚخ 

  (506رغ ٌ)يٕػٕع عبص

يختار الطمبو هكضكعا )ييدؼ ىذا الهقرر الى تناكؿ احد هكضكعات الساعة هف كجية نظر جغرافية 
كذلؾ بغرض تدريب الطالب عمى قياس كاستنتاج كتحميؿ االبعاد الجغرافية لهكضكع  (ذك صبغو عالهية

 االىتهاـ كهف ىذه الهكضكعات 

 هشكمة الشرؽ االكسط  -

 التمكث العالهى  -

 هشكمة الهياة العذبو -

 (507رغ ٌ )فكـ رغـافٗ 

يتناكؿ ىذا الهقرر هراحؿ تطكر الفكر الجغرافى هنذ هرحمة الكشكؼ الجغرافية حتى الكقت الراىف كذلؾ  -
لكى يتهكف الطالب هف استيعاب تطكر فمسفة الفكر الجغرافى نحك الدراسات التحميمية الهستفسره فضبل 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

عف تطكر الفكر الجغرافى هف النظرة الحتهية لمهشكبلت الجغرافية الى النظرة االهكانية االنسانية التى 
 تهكف هف حؿ الهشكبلت الجغرافية عمى نحك سميـ

 

 ( ؼجخ َظى يؼهٕيبد رغـافٛخ)انًنتٕٖ اننبػك 

انًمـؿاد اإلرجبؿٚخ 

 (601رغ ٌ ) 2ينبصخ 

 الهقدهة  -

   قياس الهسافات كالهساحات كاإلتجاىات كاإلرتفاعات كاإلحداثيات -

   هساقط الخرائط -

   ترتيب الخرائط  -

 نظـ اإلحداثيات   -

 الرفع الهساحى الهيدانى -

 التكاهؿ هابيف استحداـ الهساحة كاستخداـ  تفنيات الهسح الجكل كالفضائى  -

 (602رغ ٌ ) تضهٛم يكبَٗ 

ييدؼ ىذا الهقرر الى تدريب الطالب عمى قياس االبعاد الجغرافية لمهكاقع عمى نحك دقيؽ كذلؾ بيدؼ  -
هاىى الظركؼ الهكضعيو )اك االجابة عمى  (ها ىك افضؿ هكقع لمقياـ بنشاط ها)االجابو عمى سؤاؿ 

 (الجغرافية التى ادت الى كجكد نشاط ها فى هكقع هختار

 (603رغ ٌ ) 1عـائؾ انّٛ كبػ 

ييدؼ ىذا الهقرر عمى تدريب الطالب عمى انشاء كرسـ الخرائط باساليب اليو باستخداـ براهج الرسـ 
 عمى الحاسب االلى 

 (604رغ ) 1يشـٔع 

تقسـ الطمبة إلى هجهكعات كلكؿ هجهكعة هكضكع كهشرؼ عمهى كهشرؼ تقنيات كيتابع كؿ هشرؼ  -
 هجهكعتو فى هراحؿ البحث الهختمفة 

 (605رغ ٌ)َظٕص رغـافٛخ ثبنهغخ االَزهٛقٚخ 

باإلضافة إلى قراءات في الهجبلت العمهية ، هكضكعات هختارة هف بعض الكتب كالهراجع الدراسية -
 

انًٕاػ االعتٛبؿٚخ 

 (606رغ ٌ)رغـافٛخ انغؼيبد 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ييدؼ ىذا الهقرر بتعريؼ الطالب بانكاع الخدهات كتصنيفيا كتكزيعاتيا كتحميؿ العبلقات الهكانية  
:  هابيف ىذة الخدهات هثؿ

 الخدهات الصحية  -

 الخدهات التعميهية  -

 الخدهات االهنية -

 (607رغ ٌ )عـائؾ ؽجٕغـافٛخ 

 (هفاىيـ أساسية ، أنكاع الخرائط ، أساليب القياس )الهقدهة  -

 هككنات كدالئؿ الخرائط الطبكغرافية الهصرية -

 التحميؿ البصرم لمخريطة -

 تحميؿ التكزيع باستخداـ الحاسب: التحميؿ الكهي لمخريطة  -

 الظاىرات الهساحية باستخداـ الحاسب: التحميؿ الكهي لمخريطة  -

 الظاىرات الخطية باستخداـ الحاسب: التحميؿ الكهي لمخريطة  -

هقارنة الخرائط باستخداـ الحاسب : التحميؿ الكهي لمخريطة  -
 ( ؼجخ ػبيخ)انًنتٕٖ اننبثغ  

انًمـؿاد اإلرجبؿٚخ 

 

 (701رغ ع )رغـافٛخ يظـ انطجٛؼٛخ 

 جيكلكجية هصر  -

  هكرفكلكجية هصر -

  األقاليـ الهرفكلكجية  -
 (النيؿ كالدلتا- سيناء- الصحراء الشرقية - الصحراء الغربية   )

 هناخ هصر - 
 

 (702رغ ع )رغـافٛخ يظـ انجشـٚخ 

 هفيكـ الشخصية الجغرافية لهصر  -

 (هشكمة السكاف - اليجرة- الخصائص- التكزيع - النهك  )الخريطة السكانية لهصر   -

 (الهشكبلت العهرانية - العهراف الريفي- العهراف الحضرم) الخريطة العهرانية  -
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

الخريطة السياسية لهصر  -
 (703رغ ع )رغـافٛخ صٕع انُٛم 

 الحدكد الطبيعية كالسياسية لدكؿ حكض النيؿ -

.  الكشكؼ الجغرافية لنير النيؿ -
 (الهنابع االستكائية/ الهنابع الحبشية ) هنابع نير النيؿ  -

   الخصائص الهناخية إلقميـ حكض النيؿ -

. التربة كالنبات الطبيعي كالحيكاف البرم إلقميـ هنطقة الدراسة -
 (عهراف/ سكاف ) الظركؼ البشرية لهنطقة إقميـ حكض النيؿ  -

 أىـ الهشركعات االقتصادية لتركيض هياه النير -

 إهكانيات تنهية إقميـ حكض النيؿ، كالتحديات التي تقؼ أهاـ التنهية -

 (704رغ ع )رغـافٛخ مٛبمٛخ 

 هفيـك الجغرافية السياسة كعبلقتيا بالعمـك األخرل كهناىج البحث فييا -

 (هفيكهيا كعناصرىا ، كخصائصيا الطبيعية  كالبشرية ، كالحدكد السياسية كهشاكميا  )الدكلة  -

 (هفيكهيا ، كأبعادىا الجغرافية ، كعكاهؿ ظيكرىا ، كانييارىا  ) القكل الكبرل  -

   التغيرات السياسية الهعاصرة -

   نهاذج هف الهشكبلت السياسية -

 (705رغ ع ) لبػخ ثضج 

طرؽ تحصيؿ الهعرفة العمهية فى الهاضي كالحاضر  - 
هفاىيـ كهصطمحات عمهية - 
الهنيج العمهي في العمـك اإلنسانية هقارنة بالعمـك الطبيعية   - 
  (الهنيج التاريخي / الهنيج الكصفي  )هفيـك الهنيج العمهي  - 
  (البشرية كاالقتصادية كالطبيعية)نهاذج هف هناىج البحث في عمـ الجغرافيا - 

(  السكاف كالنقؿ كالزراعية كالسياسية)نهاذج هف هناىج البحث في الفركع الدقيقة لعمـ الجغرافيا  -  

 

انًٕاػ االعتٛبؿٚخ 

   (706رغ ع)يٕػٕع عبص 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

يختار الطمبو هكضكعا )ييدؼ ىذا الهقرر الى تناكؿ احد هكضكعات الساعة هف كجية نظر جغرافية 
كذلؾ بغرض تدريب الطالب عمى قياس كاستنتاج كتحميؿ االبعاد الجغرافية لهكضكع  (ذك صبغو عالهية

 االىتهاـ كهف ىذه الهكضكعات 

 هشكمة الشرؽ االكسط  -

 التمكث العالهى  -

 هشكمة الهياة العذبو -

 (707رغ ع)رغـافٛخ تبؿٚغٛخ 

 ييدؼ الهقرر الى دراسة التكزيع الهكانى لمظاىرات الجغرافية البشرية كاالقتصادية فى الفترات التاريخية  -
كتناكؿ تطكرىا حتى الكقت الراىف  . الحديثة كتفسيرىا

 ( ؼجخ ػبيخ)انًنتٕٖ انخبيٍ 

انًمـؿاد اإلرجبؿٚخ 

 (801رغ ع )رغـافٛخ يظـ االفتظبػٚخ 

 الهقدهة  -

 (عكاهؿ قياـ الزراعة ، الهركب الهحصكلي ، استصبلح األراضي )الزراعة  -

  التعديف ، الخريطة التعدينية لهصر ، الهعادف بأنكاعيا  -

  (الفحـ ، البتركؿ ، الغاز الطبيعي ، الكيرباء  الهائية  )  الطاقة  -

السكر األسهدة ، الحديد  )الصناعة التحكيمية ، سياسة التصنيع كتغيرىا ، بعض  الصناعات الياهة  -
 (الخ... كالصمب 

 التجارة الخارجية، الصادرات الكاردات، الهكاني الهصرية -

 النقؿ، شبكات النقؿ، أنهاط النقؿ  -

 السياحة كهنتجعات االصطياؼ، هناطؽ الجذب عمى السكاحؿ الهصرية -

 (802رغ ع )رغـافٛخ تطجٛمٛخ 

 الهقدهة -

   الجغرافيا التطبيقية كالتخطيط األقميهى -

 الجغرافيا التطبيقية كالتنهية -

 التطبيؽ في الجغرافيا الطبيعية -

 التطبيؽ في الجغرافيا البشرية -
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

  التطبيؽ في الجغرافيا االقتصادية -

 (نهاذج ) الجغرافيا التطبيقية في بعض دكؿ العالـ  -

 

 (804رغ ع )رغـافٛخ يٛؼاَٛخ 

هراحؿ جهع الهادة العمهية كهف بينيا الدراسة الهيدانية  - 
هفيـك كتطكر الدراسة الهيدانية  - 
طبيعة الدراسة الهيدانية كأىهيتيا  - 
أىداؼ الدراسة - 
هستكيات الدراسة كهراحميا  - 
  األدكات الهستخدهة فى الدراسة الهيدانية –

  الهجاالت التطبيقية لمدراسة الهيدانية       –
  ( 804رغ ع )أعطبؿ ثٛئٛخ 

 هفيـك األخطار البيئية كهستكيات دراستيا كالهصطمحات الهستخدهة في دراستيا –

  أخطار الزالزؿ  –
  أخطار الفيضانات كالسيكؿ   –
 االنييارات األرضية   –
  زحؼ الرهاؿ  –

تراجع السكاحؿ  –
  العكاصؼ الربحية كالهطرية  –
  تهمح التربة   –
 تجريؼ التربة   –
 التمكث الهائي  –
  التمكث اليكائي –

  التلوث السمعً والبصري   –

 (805رغ ع )َظٕص رغـافٛخ ثبنهغخ االَزهٛقٚخ 

 باإلضافة إلى قراءات في الهجبلت العمهية، هكضكعات هختارة هف بعض الكتب كالهراجع الدراسية –

 



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

494 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

انًٕاػ االعتٛبؿٚخ 

 

 (806رغ ع)تغطٛؾ الهًٛٗ 

 عبلقتو بالجغرافيا كبالعمـك األخرل ، تطكره ، هفيكهو ، هقدهة عاهة عف التخطيط األقميهى  –

 الخطة كالتخطيط كالتنهية .- تحميميا ، تهثيميا ، هصادرىا ، البيانات الهطمكبة لمتخطيط األقميهى  –

 عناصر كهقكهات الخطة اإلقميهية  –

 هستكيات كىيراركية التخطيط  –

 أنهاط التخطيط األقميهى  –

 العكاهؿ الهؤثرة في التخطيط األقميهى  –

  (عالهية / هحمية  )تجارب كنهاذج تخطيطية  –

 (807رغ ع)تضهٛم يكبَٗ 

ييدؼ ىذا الهقرر الى تدريب الطالب عمى قياس االبعاد الجغرافية لمهكاقع عمى نحك دقيؽ كذلؾ بيدؼ  -
هاىى الظركؼ الهكضعيو )اك االجابة عمى  (ها ىك افضؿ هكقع لمقياـ بنشاط ها)االجابو عمى سؤاؿ 

 (الجغرافية التى ادت الى كجكد نشاط ها فى هكقع هختار

 

 ( ؼجخ َظى يؼهٕيبد رغـافٛخ)انًنتٕٖ اننبثغ  

انًمـؿاد اإلرجبؿٚخ 

 
 (701رغ ٌ )تطجٛمبد َظى انًؼهٕيبد انزغـافٛخ 

ييدؼ الهقرر الى تدريب الطالب عمى تطبيؽ كؿ ها سبؽ كتعمهو فمى هقررات سابقو كتطبيؽ ذلؾ عمى  -
 احدل الهشكبلت اك الظاىرات الجغرافية  ياستخداـ نظـ الهعمكهات الجغرافية كاالستشعار عف بعد

 (702رغ ٌ )ًَؾرّ 

يتعرؼ الطالب عمى انكاع النهاذج كهفيكهيا كاسمكب دقيؽ فى تناكؿ اهدخبلت الجغرافية كاستنتاج  -
 العبلقات هابينيا 

 تصهيـ نهاذج هحاكاه جغرافية عمى اسس عمهية سميهة -

( 703رغ ٌ ) 2يشـٔع 

تقسـ الطمبة إلى هجهكعات كلكؿ هجهكعة هكضكع كهشرؼ عمهى كهشرؼ تقنيات كيتابع كؿ هشرؼ  -
 هجهكعتو فى هراحؿ البحث الهختمفة 

 (704رغ ٌ )تغطٛؾ إلهًٛٗ 



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

495 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 عبلقتو بالجغرافيا كبالعمـك األخرل ، تطكره ، هفيكهو ، هقدهة عاهة عف التخطيط األقميهى  –

 الخطة كالتخطيط كالتنهية .- تحميميا ، تهثيميا ، هصادرىا ، البيانات الهطمكبة لمتخطيط األقميهى  –

 عناصر كهقكهات الخطة اإلقميهية  –

 هستكيات كىيراركية التخطيط  –

 أنهاط التخطيط األقميهى  –

 العكاهؿ الهؤثرة في التخطيط األقميهى  –

  ( عالهية/ هحمية  )تجارب كنهاذج تخطيطية  –

 (705رغ ٌ )نغبد ثـيزخ 

 (هراجعة أسس البرهجة )هقدهة  –
  التعرؼ عمى هككنات شاشة المغة الهستخدهة   –
األدكات األساسية  –
   الدكاؿ األساسية  –

 جهؿ البرهجة  –

 الهتغيرات كالهصفكفات   –
 هشركع نيائى تطبيقى     –

 

 ( ؼجخ َظى يؼهٕيبد رغـافٛخ)انًنتٕٖ اننبثغ 

انًٕاػ االعتٛبؿٚخ 

 (707رغ ٌ )رغـافٛخ يظـ انطجٛؼٛخ 

 جيكلكجية هصر  -

  هكرفكلكجية هصر -

  األقاليـ الهرفكلكجية  -
 (النيؿ كالدلتا- سيناء- الصحراء الشرقية - الصحراء الغربية   )

هناخ هصر  - 
 (708رغ ٌ )لبػخ ثضج 

طرق تحصٌل المعرفة العلمٌة فى الماضً والحاضر  - 

هفاىيـ كهصطمحات عمهية - 



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

496 
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الهنيج العمهي في العمـك اإلنسانية هقارنة بالعمـك الطبيعية   - 
  (الهنيج التاريخي / الهنيج الكصفي  )هفيـك الهنيج العمهي  - 
 البشرية كاالقتصادية كالطبيعية)نهاذج هف هناىج البحث في عمـ الجغرافيا - 

  (السكاف كالنقؿ كالزراعية كالسياسية)نهاذج هف هناىج البحث في الفركع الدقيقة لعمـ الجغرافيا  -  

انًمـؿاد اإلرجبؿٚخ 

 

 (801رغ ٌ )رغـافٛخ تطجٛمٛخ 

 الهقدهة -

   الجغرافيا التطبيقية كالتخطيط األقميهى -

 الجغرافيا التطبيقية كالتنهية -

 التطبيؽ في الجغرافيا الطبيعية -

 التطبيؽ في الجغرافيا البشرية -

  التطبيؽ في الجغرافيا االقتصادية -

 (نهاذج ) الجغرافيا التطبيقية في بعض دكؿ العالـ  -

 (802رغ ٌ ) 2عـائؾ انٛخ كبػ 

ييدؼ ىذا الهقرر عمى تدريب الطالب عمى انشاء كرسـ الخرائط باساليب اليو باستخداـ براهج الرسـ  -
 عمى الحاسب االلى 

( 803رغ ٌ ) 3يشـٔع 

تقسـ الطمبة إلى هجهكعات كلكؿ هجهكعة هكضكع كهشرؼ عمهى كهشرؼ تقنيات كيتابع كؿ هشرؼ  -
هجهكعتو فى هراحؿ البحث الهختمفة  

  ( 804رغ ٌ )أعطبؿ ثٛئٛخ 

 هفيـك األخطار البيئية كهستكيات دراستيا كالهصطمحات الهستخدهة في دراستيا –

  أخطار الزالزؿ  –
   أخطار الفيضانات كالسيكؿ  –

االنييارات األرضية   –
 زحؼ الرهاؿ   –
 تراجع السكاحؿ  –
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  العكاصؼ الربحية كالهطرية  –
  تهمح التربة   –
 تجريؼ التربة   –
 التمكث الهائي  –
  التمكث اليكائي –

    التمكث السهعي كالبصرم –

  (805رغ ٌ )َظٕص رغـافٛخ ثبنهغخ االَزهٛقٚخ 

 باإلضافة إلى قراءات في الهجبلت العمهية، هكضكعات هختارة هف بعض الكتب كالهراجع الدراسية –

 االختٌارٌة المواد

 (806 ن جغ )البشرٌة مصر جغرافٌة

 هفيكـ الشخصية الجغرافية لهصر  -

 (هشكمة السكاف - اليجرة- الخصائص- التكزيع - النهك  )الخريطة السكانية لهصر   -

 (الهشكبلت العهرانية - العهراف الريفي- العهراف الحضرم) الخريطة العهرانية  -
 الخريطة السياسية لهصر -

 (807رغ ٌ )رغـافٛخ يظـ االفتظبػٚخ 

 الهقدهة  -

 (عكاهؿ قياـ الزراعة ، الهركب الهحصكلي ، استصبلح األراضي )الزراعة  -

  التعديف ، الخريطة التعدينية لهصر ، الهعادف بأنكاعيا  -

  (الفحـ ، البتركؿ ، الغاز الطبيعي ، الكيرباء  الهائية  )  الطاقة  -

السكر األسهدة ، الحديد  )الصناعة التحكيمية ، سياسة التصنيع كتغيرىا ، بعض  الصناعات الياهة  -
 (الخ... كالصمب 

 التجارة الخارجية، الصادرات الكاردات، الهكاني الهصرية -

 النقؿ، شبكات النقؿ، أنهاط النقؿ  -

  السياحة كهنتجعات االصطياؼ، هناطؽ الجذب عمى السكاحؿ الهصرية -
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(9  )

  قسم الدراسات الفلسفٌة
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 تٕطٛف يمـؿاد

يمـؿاد إرجبؿٚخ – انًنتٕٖ األٔل 

 

 انضبمت اٜنٗ 100صنت 

مبػتبٌ : ػؼػ اننبػبد انًؼتًؼح أمجٕػٛب 

يضتٕٖ انًمـؿ 

 .اآللى بالحاسب الهتعمقة كالقكاعد الهبادئ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس

 مبػبد 4 (صتٗ أفالؽٌٕ  )انفهنفخ انَٕٛبَٛخ 

 101: كٕػ فم 

 يضتٕٖ انًمـؿ 

.   فمسفة سقراط- 2.    نهاذج هف الفمسفات الطبيعية قبؿ سقراط  – 1

الهدرسة السكفسطائية  – 3 

نظرية الهثؿ ، النفس اإلنسانية ، األلكىية  : هذىب أفبلطكف  – 4

.      آراء أفبلطكف السياسية كاألخبلقية
 مبػبد 3فهنفخ األعالق 

 102: كٕػ فم 

 . ييدؼ الهقرر إلى تعريؼ فمسفة األخبلؽ هنذ نشأتيا عند اليكناف حتى الفمسفة الهعاصرة 
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يضتٕٖ انًمـؿ 

.       هعنى التجربة األخبلقية – 1

األخبلؽ في الفمسفة اليكنانية ، السفسطائييف ، سقراط ، أفبلطكف ، أرسطك - 2

. األخبلؽ اإلسبلهية – 4.         األخبلؽ الهسيحية – 3

. األخبلؽ في الفمسفة الحديثة ، أخبلؽ الهنفعة ، األخبلؽ الكانطية  – 5 

. األخبلؽ في الفمسفة الهعاصرة ، أخبلؽ القكة عند نيتشو ، أخبلؽ الكالء عند ركيس   – 6
 

 مبػبد 3أمل انفهنفخ 

 103: كٕػ فم 

 ييدؼ الهقرر إلى التعريؼ بالفمسفة هصادرىا كاتجاىاتيا كأقساهيا الهختمفة بدءان هف العصر اليكناني القديـ 
 . كهركران بالعصر الكسيط كالحديث حتى هشكبلتيا في الفكر الهعاصر 

 المقرر محتوى

.  تعريؼ الفمسفة ، كظيفة الفمسفة ، أقساـ الفمسفة– الفمسفة كتطكرىا  – 1

.  عصر ها قبؿ سقراط ، العصر الكبلسيكي ، العصر اليمينستى – الفمسفة عند اليكناف  -1

. العصر الهسيحي ، العصر اإلسبلهي – الفمسفة عند فبلسفة العصر الكسيط  – 3 

هشكبلت الفمسفة في الفكر  – 5. ديكارت ، كانط ، ىيجؿ– الفمسفة عند فبلسفة العصر الحديث  – 4
الهعاصر  

 (يتطهت كهٛخ  )مبػخ 2:انهغخ انؼـثٛخ

 104كٕػ نغ ع 

 

يمـؿاد اعتٛبؿٚخ – انًنتٕٖ األٔل 

 

 مبػبد 3انفكـ انشـلٙ انمؼٚى 

 105: كٕػ فم 

.     ييدؼ الهقرر إلى التعريؼ بالفمسفة الشرقية هنذ نشأتيا عند اليكناف حتى الفمسفة الهعاصرة
هحتكل الهقرر 

.  تحميؿ هفيـك األصالة الشرقية كعبلقاتو بهفيـك الهعجزة اليكنانية  – 1
.             الفكر الشرقي في هصر القديهة- 2
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.  (ككنفكشيكس – الكتسك )حكهاء الصيف  - 3 
 (الجينية – البكذية – اليندكسية  )الحكهة اليندية  – 4
 .الهذىب الزرادشتى في ببلد فارس   – 5
 . الفمسفة الككنية ، كاألخبلقية في ببلد الرافديف–  6 

 

 مبػبد 3َظٕص ٔيظطهضبد فهنفٛخ 

 106: كٕػ فم 

    ييدؼ الهقرر إلى تنهية قدرة الطالب عمى فيـ االتجاىات كالتصكرات الفمسفية هف خبلؿ التعاهؿ الهباشر 
هع النصكص األصمية لمفيمسكؼ كتحميميا كقراءتيا عمى ضكء الرؤل كاالتجاىات  

كها ييدؼ إلى فيـ الطالب لمهصطمحات األساسية في الفمسفة كاستيعاب تطكرىا . العاهة لفكر الفيمسكؼ 
. كاختبلؼ دالالتيا 

  : المقرر محتوى

وسوف نقوم .  يتضمن المقرر دراسة عدد من النصوص الفلسفية لدى نماذج من الفالسفة بحيث يغطي جانباً واسعاَ من تاريخ الفلسفة 
: بدراسة نصوص من 

.  أفبلطكف كأرسطك كنهكذج هف الفمسفة اليكنانية – 1

. ديكارت ككانط كنهكذج هف الفمسفة الحديثة - 2

نيتشو كفككك كنهكذج هف الفمسفة الهعاصرة  – 3
 ساعات 3 التنوٌر فلسفة

 107 : فل كود

 المقرر محتوى

 .  كالغرب الشرؽ بيف التنكير نشأة- 1

(. هعاصران - حديثان - قديهان  )الفمسفية الهدارس هختمؼ عند التنكير هفيكـ- 2

 "  التنكير تجربة " تأصيؿ في العمهي العقؿ دكر- 3

  كالتقدـ التنكير ، التراث كتحقيؽ التنكير ، كالنقد التنكير ، كالعقبلنية التنكير : التنكير هجاالت- 4

 كالتكنكلكجيا التنكير ،

 .  العربي الحضارم كالهشركع التنكير فمسفة- 5
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  .الثقافية الهجتهع قضايا تحميؿ في التنكير فمسفة اتجاىات تفعيؿ- 6 

 إجبارٌة مقررات – ال انى المستوى
  ساعات 4 الكالم علم

 201 : فل كود  

 المقرر محتوى

.  الحالة الفكرية في الجزيرة العربية قبؿ اإلسبلـ – 1

.  عكاهؿ نشأتو ، الفرؽ بيف عالـ الكبلـ كالفيمسكؼ كالصكفي كالفقيو: عمـ الكبلـ  – 2

الشيعة ، األشاعرة ، الهعتزلة ، الخكارج ، ألهرجئو  : دراسة أىـ الفرؽ الكبلهية  – 3 

 كالنيى بالهعركؼ األهر ، اإلنسانية الحرية ، العدؿ ، التكحيد: الرئيسية الكبلـ عمـ قضايا بعض دراسة – 4
  ....كاألحكاـ سهاءألا ، الهنكر عف

 ساعات 4 التارٌخ فلسفة

 202 فل كود
 

كها . ييدؼ الهقرر إلى التعريؼ بفمسفة التاريخ هصادرىا كاتجاىاتيا الرئيسية كالهراحؿ التي هرت بيا 
ييدؼ إلى تكضيح العبلقة الجدلية بيف التاريخ كفمسفة التاريخ ، كها يعرض ألىـ فبلسفة التاريخ الذيف 

 .احتمكا هكانة هتهيزة في الفكر الغربي 
 المقرر محتوى

 . هعنى التاريخ -1

 .التاريخ كعمـ -2

 . التاريخ كفمسفة التاريخ-  -3

 .الكعي بالتاريخ فى العالـ القديـ -4

 الهفيـك الديني لمتاريخ -5

.       الكعي التاريخي كالعالـ الحديث-6

.  فبلسفة التاريخ--7

. تكنيبى– نيتشو – ككندرسيو – ىيجؿ – فيكك- 8 
 ساعة 2 [ كلٌة متطلب ( ]فرنسى – إنجلٌزى )  جنبٌة لغة
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 203  ج لغ كود
 اختٌارٌة مقررات – ال انً المستوى

 

     ساعات 3 معاصر عربً فكر

 204 فل كود

ييدؼ ىذا الهقرر إلى تعريؼ الطالب بالهفكريف العرب الهعاصريف في القرف العشريف كدكرىـ البارز في 
. تطكير الفكر العربي الهعاصر في ضكء التحكالت الثقافية العالهية 

 المقرر محتوى

: حصاد الفكر العربي الهعاصر فئ القرف العشريف . - هصادر الفكر العربي في القرف العشريف -  

الجهع بيف األصالة كالهعاصرة عند الشيخ هصطفى عبد .   حركة تحرير الهرأة العربية عند قاسـ أهيف 
أحهد . الجهع بيف التراث كعمـك الغرب عند احهد أهيف كدكره البارز في هجاؿ التنكير العربي . الرازؽ 

عادة تشكيؿ حياتنا الثقافية في ضكء حركة التنكير  طو حسيف رائد التنكير في هجالي .  لطفي السيد كا 
عبد الرحهف بدكل كدكره البارز في نقؿ التراث الغربي إلى العربية ،االتجاه الكجكدم . األدب كالفمسفة 

نظرة تحميمو : نحف كالتحكالت الثقافية العالهية في الغرب - 3. نجيب هحفكظ كاألدب الكجكدم . الهعاصر 
شكالية نقؿ .  الفكر العربي الهعاصر كتحديات النظاـ العالهي الجديد . نقدية  الفكر العربي الهعاصر كا 

. أزهة العقؿ العربي الهعاصر في نياية القرف العشريف.  تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ 

     ساعات 3 ( الفلسفة فى ) خاص موضوع
 205 فل كود

 المقرر محتوى

 التي الفرقة لهكاد التخصص هف القريبة اإلشكاليات بعض كتحميؿ دراسة عمى الهادة ىذه هحتكل يقكـ
ف . الطالب يدرسيا  في الهساعدة الهكاد هف أنيا إال  هحدد ببرناهج هشركطة غير الهادة ىذه كانت كا 
  .التخصص تدريس

     ساعات 3 قدٌم مصرى فكر

 206 فل كود

.  ييدؼ ىذا الهقرر إلى تعريؼ بالحياة التأهمية أك العقمية عند الهصرييف القدهاء كآثارىا في حياتيـ العهمية 
 المقرر محتوى

. فكرة الزهاف كالهكاف– السهات التي يتسـ بيا الفكر الهصرم القديـ - 1 

. فكرة السببية - 2
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. طبيعة هصر الجغرافية كآثارىا في تفكير الهصرييف -3 

. النظرة الكسهكلكجية عند الهصرييف القدهاء -4 

. النظرة األخبلقية - 5

 .عقيدة التكحيد-6 

 ساعة 2( كلٌة متطلب( ) 2)العربٌة اللغة

 304 ع لغ كود

 
 إجبارٌة مقررات – ال الث المستوى

 

 ساعات 4 الصوري المنطق

 301 فل كود

ييدؼ الهقرر إلى التعريؼ بالهنطؽ هكضكعو كأىهيتو كعبلقتو بالعمـك األخرل، كها ييدؼ الهقرر إلى 
، (األساسية كالفرعية)تعريفو كأىهيتو ، كقكاعد القياس : ، كالقياس (الهباشر كغير الهباشر)دراسة االستدالؿ 

. (بالطريقة الهباشرة كغير الهباشرة)كأشكاؿ كضركب القياس كقكاعد كضركب كؿ شكؿ، كرد القياس 

 المقرر محتوى

  الحدكد . النشأة التاريخية لمهنطؽ . تعريؼ الهنطؽ ، هكضكعو كأىهيتو كعبلقتو بالعمـك األخرل .
.  القضايا كأنكاعيا . التعريؼ .الهفيـك كالها صدؽ 

  تعريفو (القياس )االستدالؿ غير الهباشر . (التقابؿ ػ التعادؿ أك التكافؤ  )االستدالؿ الهباشر ،
الهنتجة  )أشكاؿ كضركب القياس . هبدأ القياس  . (األساسية كالفرعية  )قكاعد القياس . كأىهيتو

بالطريقة ) رد القياس . قكاعد كضركب كؿ شكؿ هف أشكاؿ القياس األربعة  . (كغير الهنتجة 
 ( الهباشرة كغير الهباشرة

 ساعات 3 المعرفة اجتماع علم

  302 فل كود

  ييدؼ الهقرر إلى تحميؿ الهعرفة كعبلقتيا بالكجكد االجتهاعي كجكانب االختبلؼ بيف الهعارؼ
 هف خبلؿ رؤية شهكلية تركز  كذلؾ يتناكؿ أسس نشأة الهعرفة كأنهاطيا،كالهتغيرات الهؤسسة لمهعرفة ، 

. عمى العبلقة الجدلية بيف الهعرفة كالبينة االجتهاعية كالثقافية 
 المقرر محتوى

 . أنهاط الهعرفة– أسس نشأة الهعرفة  – 1
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 .جكانب االختبلؼ بيف الهعارؼ  – 2

 املتغريات املؤسسة للمعرفة – 3 

 . عبلقة السياؽ االجتهاعي بالهعرفة  – 4

 .هعنى كخصائص رأس الهاؿ الهعرفي  – 5

     . دراسة العبلقة بيف الفكر اإلنساني كالسياؽ االجتهاعي – 6 

 ساعات 3 (  فالطون بعد ) الٌونانٌة الفلسفة

 303  فل كود

  المقرر محتوى    

األسس الهيتافيزيقية عند أرسطك ، الجانب الفيزيقي ، آراء أرسطك في األخبلؽ : هذىب أرسطك  – 1
. كالسياسة

. الهذىب األبيقكرل - 2 

. الهدرسة الركاقية  – 3

. األفبلطكنية الهحدثة  – 4 
 ساعة 2 ( كلٌة متطلب( ) 2)العربٌة اللغة

 304 ع لغ كود

 
 

 اختٌارٌة مقررات – ال الث المستوى

 
 ساعات 3 اإلسالمٌة الفلسفة إلى مدخل

 305  فل كود

ييدؼ الهقرر إلي التعريؼ بالفمسفة اإلسبلهية كعكاهؿ نشأتيا الداخمية ك الخارجية ، كها ييدؼ إلي تكضيح 
أىـ إشكالياتيا كأبرز أعبلهيا ، ك كذلؾ يمقي الضكء عمي تنكع هنيجيات فبلسفة  

  .اإلسبلـ في تناكؿ القضايا الطبيعية ك الهيتافيزيقية 

  المقرر محتوي

. الكضع الديني ك الفكرم لمجزيرة العربية قبؿ اإلسبلـ -  1 
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. الهؤثرات اليكنانية ك الييمينستية - 2 

. حركة الترجهة ك الهراكز الثقافية ألكبرم -  3 

. التهييد لنشأة الفمسفة اإلسبلهية - 4 

  .(الفمسفة اإلسبلهية – التصكؼ – عمـ الكبلـ  )التعريؼ بالتيارات الهختمفة - 5 

 ساعات 3 العقل فلسفة
 306  فل كود

ييدؼ ىذا الهقرر إلى تكضيح طبيعة العقؿ، ىؿ ىك شيء فيزيائي هثؿ الهخ، أـ أنو شيء غير فيزيائي؟ 
بدالن هف " الكظائؼ"أك هجهكعة هف " عهمية"كىؿ ىك شيء عمى اإلطبلؽ؟ كىؿ هف األفضؿ فيهو عمى أنو 

النظر إليو بكصفو شيئان؟ كها ييدؼ ىذا الهقرر أيضان إلى تكضيح هعنى الكعي كعبلقة الكعي بالعالـ، 
ككذلؾ تكضيح طبيعة الصمة بيف العقؿ كالذكاء االصطناعي، كتكضيح ها إذا كانت اآللة تستطيع أف تفكر، 

أم ىؿ اآللة تهمؾ عقبلن؟ كىؿ العقؿ برناهج كهبيكتر؟ كىؿ الهخ كهبيكتر رقهي؟ ككيؼ نهيز بيف العقمية 
البشرية كالذكاء االصطناعي؟ 

 المقرر محتوى
  طبيعة العقؿ -1

كيؼ تتحقؽ هعرفتنا بالعالـ - كيؼ تتحقؽ هعرفتنا بالعقؿ  - العقؿ كالجسـ   _ العقؿ كالتفكير     -
 فمسفة العقؿ كالعمـك األخرل- 2

عمـ األخبلؽ كفمسفة - عمـ النفس كفمسفة العقؿ د- االبستهكلكجيا كفمسفة العقؿ  ج_ ها ىي فمسفة العقؿ؟    ب - أ
. العقؿ

 :هشكمة الكعي- 3

االتجاىات األساسية في دراسة -  د . القصدية بيف الهنطؽ كاألنطكلكجيا-  هفيـك القصدية   جػ -    هفيـك الكعي    ب
الكعي 

 العقؿ كالذكاء االصطناعي - 2

ىؿ اآللة ليا عقؿ - العمـ الهعرفي كالذكاء االصطناعي  ج_ هعنى الذكاء االصطناعي    ب - أ
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. ها الفرؽ بيف العقمية البشرية كالذكاء االصطناعي- ىؿ الهخ كهبيكتر رقهي          ق- د

 ساعات 3 العلمً التفكٌر

 307  فل كود

ييدؼ ىذا الهقرر إلى تكضيح طبيعة التفكير العمهي كخصائصو، كييدؼ كذلؾ إلى بياف األسس الهنطقية 
كها . لمتفكير العمهي كطبيعة العمـ كالهناىج العمهية الهتبعة في العمكـ الهختمفة الرياضية كالفيزيائية كاإلنسانية

. ييدؼ ىذا الهقرر إلى تكضيح طبيعة عبلقة العمـ بالتكنكلكجيا ككذلؾ األبعاد االجتهاعية كاألخبلقية لمعمـ

 المقرر محتوى

  طبيعة التفكير العمهي - 1
الفرؽ بيف -  د. الهعرفة العمهية كالهعرفة الخرافية- جػ .تعريؼ التفكير العمهى- ب.     تعريؼ العمـ  - أ

 سهات التفكير العمهي-  ق.  التفكير العمهي كالتفكير األسطكرم
 

  األسس الهنطقية لمتفكير العمهي- 2

خطكات الهنيج - ج. خصائص الهنيج العمهي_ ب. االستدالؿ االستنباطي كاالستدالؿ االستقرائي 
 الهنيج العمهي كالتفسير- د. العمهي

 العمـ كالهجتهع 3

- د.   العمـ كالتكنكلكجيا- ج. األبعاد االجتهاعية لمعمـ _ ب.  العمـ ليس هقتصران عمى الهعاهؿ كاألنابيب 
.          أخبلقيات البحث العمهى 

 إجبارٌة مقررات – الرابع المستوى
 

 ساعات 4  الوسٌط العصر فى االوربٌة الفلسفه

 401  فل كود

ييدؼ الهقرر إلى التعريؼ بالفمسفة األكربية في العصر الكسيط ، كأىـ  أعبلهيا ، كذلؾ ييدؼ تكضيح  
كها يمقى الضكء عمى  أكجو االختبلؼ كالتشابو في هعالجة فبلسفة العصر الكسيط لهختمؼ ، إشكالياتيا 

. القضايا الفمسفية الهرتبطة بالعبلقة بيف كالفمسفة  

: المقرر محتوى
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أىـ - عمى الفكر الكسيط" فمسفة"االختبلؼ حكؿ تسهية : التعريؼ بالفمسفة األكربية في العصر الكسيط - 1
.  كعبلقتيا بالفكر الشرقي القديـ - سهاتيا

. هعنى الهعرفة كأنكاعيا،هشكمة الهعرفة عند فبلسفة العصر الكسيط -2

. الصفات اإلليية  كأدلة كجكد اهلل، هشكمة اإللكىية عند فبلسفة العصر الكسيط - 3 

هفيكـ الخير كالشر كالعبلقة بيف اإلرادة اإلليية كاإلرادة ،هشكمة األخبلؽ عند فبلسفة العصر الكسيط - 4 
. اإلنسانية 

 .هفيـك السياسة كالعبلقة بيف الكنيسة كاألباطرة ، الفكر السياسي عند فبلسفة العصر الكسيط- 5

 ساعات 3: العام النفس علم

 402 فل كود

    ييدؼ الهقرر إلى تزكيد الطالب بفكرة هكجزة عف عمـ النفس كعمـ هف العمـك التي تعتهد عمى الهنيج 
العمهي في الدراسة ، كتزكيده باألسس التي تحكـ السمكؾ اإلنساني ، حيث يتضهف التعريؼ بعمـ النفس ، 
كأىدافو كالهناىج الهتبعة في الدراسات النفسية ، كالفركع الهختمفة لو كالعكاهؿ التي تحدد السمكؾ ، كالهيثاؽ 

. األخبلقي كالههارسة الهينية لؤلخصائي النفسي 
 :  المقرر محتوى

. حكؿ النفس كعمـ النفس – 1

. فركع عمـ النفس كهدارسو - 2

. هنيج البحث فى عمـ النفس – 3 

الذكاء كالقدرات الخاصة   – 4

. اإلدراؾ الحسي كالتعمـ كالتذكر كالتفكير – 5 

. الشخصية كالصحة النفسية  – 6 

.    االضطرابات كاألهراض النفسية  – 7 

.  الفركؽ الفردية – 8 

. الهيثاؽ األخبلقي   – 9
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 ساعات 3 الفلسفة فً المعرفة نظرٌة

 403 فل كود
 

ييدؼ الهقرر إلى دراسة الهعرفة اإلنسانية بصفة عاهة ، كحدكدىا ، كالعمـ اإلنساني هف حيث شركط 
كذلؾ ييدؼ الهقرر إلى البحث في طبيعة . الصكاب كالخطأ فيو ، أك الطرؽ الهؤدية إلى اكتساب الهعرفة 

. الهعرفة ، أم النسيج الذم تتألؼ هنو الهعرفة 
 المقرر محتوى

 

. إهكاف الهعرفة كهكاقؼ الشكاؾ كهذاىبيـ – 1

. الهذىب الحسي، كالهذىب العقمي، كالهذىب الحدسي : هصادر الهعرفة – 2

. الهذاىب الهثالية: طبيعة الهعرفة– 3 

الهثالية – الهثالية النقدية عند كانط - الهثالية الذاتية عند باركمى - الهثالية الهفارقة عند أفبلطكف -4 
. الهطمقة عند ىيجؿ 

الكاقعية النقدية – الكاقعية الساذجة : الهذاىب الكاقعية  – 5 

.  نظرية الهعرفة كالعمـ– 6

 ( كلٌة متطلب ( ) فرنسى – إنجلٌزى )  جنبٌة لغة

 404  ج لغ كود

 
 اختٌارٌة مقررات – الرابع المستوى

 ساعات 3 الدٌن فلسفة    

 405فل كود

ييدؼ الهقرر إلى التعريؼ بفمسفة الديف، هكضكعاتيا كهباحثيا الهختمفة، كها ييدؼ إلى تكضيح هعنى 
كذلؾ يكضح الهقرر هعنى الهعتقدات الدينية بدءان هف العصكر . األسطكرة كأنكاعيا كعبلقتيا بالهعتقد الديني

.    القديهة كهركران بالعصر الكسيط كالحديث حتى هشكبلت الديف في الفكر الهعاصر
 المقرر محتوى

الديف – د . األسطكرة كالهعتقد الديني– االشتقاؽ المغكم  ج – تعريؼ الديف   ب – ها ىك الديف؟  أ  – 1
. كدكره في تشكيؿ كعى اإلنساف

ببلد – ببلد ها بيف النيريف        ج – هصر القديهة   ب – أ : الهعتقدات الدينية في العالـ القديـ – 2
اليكناف 
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– تكها األككينى   ب – أنسمـ – أكغسطيف : العصر الهسيحي – أ : فمسفة الديف في العصر الكسيط – 3
ابف رشد - الفارابي – الكندم – األشاعرة - الهعتزلة : العصر اإلسبلهي 

– هذىب الديف الطبيعي  ج – الهبلهح العاهة لمتفسير الديني ب – أ : فمسفة الديف في العصر الحديث– 4
نقد فمسفة الديف عند اسبينكزا ككانط كىيجؿ – النظرة الدينية إلى العالـ   د 

هيرسيا  – ردكلؼ بكلتهاف      ب – أ : فمسفة الديف في الفكر الهعاصر – 5
     ساعات 3 ( الفلسفة فى ) خاص موضوع

 406فل كود

 المقرر محتوى

يقـك هحتكل ىذه الهادة عمى دراسة كتحميؿ بعض اإلشكاليات القريبة هف التخصص لهكاد الفرقة التي 
ف كانت ىذه الهادة غير هشركطة ببرناهج هحدد  إال أنيا هف الهكاد الهساعدة في . يدرسيا الطالب  كا 

 .تدريس التخصص 
 ساعات 3 :الناقد التفكٌر مبادئ

 407فل كود

ييدؼ الهقرر إلى تكضيح هعنى التفكير بصفة عاهة كالتفكير الناقد بصفة خاصة، كها ييدؼ كذلؾ إلى         
فيـ كتقييـ كجيات النظر كحؿ الهشكبلت عمى أسس هنطقية، كىك في ذلؾ يعكؿ عمى العقؿ ال العاطفة، كييتـ 

. بالصدؽ أكثر هف اىتهاهو بالصحة، أم ييتـ بالتطبيؽ في الكاقع أكثر هف هجرد الصحة الصكرية

 المقرر محتوى

- الهستكل التصكرم  ج - ب . الهستكل الحسي لمتفكير-   أ .:التفكير هعناه كأنكاعو كهستكياتو- 1
. التفكير الهجرد

 (تفكير نقدم كتفكير ابتكارم)التفكير االستداللي - ق.  (التحميمي)التفكير أالجترارم - د -1

. التفكير الناقد بالهعنى الضعيؼ كالتفكير الناقد بالهعنى الهحكـ- ب  .تعريفو كأنكاعو:   التفكير الناقد
 االتصاؿ الفعاؿ كالتفكير الناقد- د

. طرح األسئمة- ج. طبيعة الحجج الهنطقية_ ب.  االستدالؿ الهنطقي األسس الهنطقية لمتفكير الناقد-2
. اإلحكاـ كالدقة في استخداـ المغة- د

                                                                                    التفكير الناقد كتفنيد األغاليط -3
الكشؼ عف األغاليط السائدة كفحصيا كتفنيدىا بكاسطة التفكير  _  ب.األغاليط هعناىا كأنكاعيا-أ
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التفكير الناقد كفحص - ق. الغهكض كالمغة الهشحكنة- د. الكمهات كالعبارات الغاهضة-  ج.النقدم
 .األخطاء الذاتية كنقدىا

 
 إجبارٌة مقررات – الخامس المستوى

 

 ساعات 3   المشرق فى االسالمٌة الفلسفة

 501 فل كود

: ىذا الهقرر الدراسي يتناكؿ عدة هكضكعات بالغة األىهية ، هثؿ 
 المقرر محتوى

أثر الفمسفة اليكنانية عمى الفمسفة اإلسبلهية كفبلسفتيا   – 1

هع بياف الضكابط العقمية التي قررىا القرآف الكريـ لمنظر  (الحكهة )"الفمسفة "هكقؼ القرآف الكريـ هف  –2
. (اهلل ، اإلنساف ، العالـ )العقمي الخالص في الكجكد 

. السهات الههيزة لمفمسفة اإلسبلهية كفبلسفتيا  – 3 

كهف الهعمـك أف . دراسة أىـ فبلسفة الهشرؽ دراستنان نقدية هف خبلؿ عرض أرائيـ كتحميميا  كنقدىا  –4 
الفمسفة اإلسبلهية إلى الكجكد كتأسيسيا "هف جهمة فبلسفة الهشرؽ الذم لعبكا دكران رئيسيان في خركج 

.  الكندم الفارابي ،ابف سينا ، الغزالي ، كىؤالء ىـ الذيف ينبغي دراستيـ بشي هف التفصيؿ : كتأصيميا نجد 

البد لهف يقـك بتدريس ىذا الهقرر أف يعرض بعض الهشكبلت التي ناقشيا فبلسفة اإلسبلـ هع  - 5 
هقارنة أرائيـ بعضيا ببعضيا اآلخر هع بياف أكجو الشبة كالخبلؼ بيف هكقؼ فبلسفة اإلسبلـ هف ىذه 

بحيث يتضح لمطالب إلى أم حد أفاد فبلسفة اإلسبلـ ههف سبقيـ .... الهشكبلت كهكقؼ فبلسفة اليكناف 
لى أم حد تجاكزكا هرحمة النقؿ إلى هرحمة اإلبداع كالتأصيؿ  كا 

 ساعات 4  18 – 17 القرنٌن فً الحدٌ ة الفلسفة

 502 فل كود

ييدؼ الهقرر إلى التعريؼ بفمسفة الحديثة، هصادرىا كاتجاىاتيا الهختمفة، كها ييدؼ إلى تكضيح 
كذلؾ يفسر الهراحؿ التي هرت بيا في القرف السابع  . االختبلؼ بيف الهفاىيـ الهتعددة لمفمسفة الحديثة

كها . عشر كالثاهف عشر بدءان هف الفمسفة العقبلنية، كالفمسفة التجريبية، كالفمسفة الهثالية، كالهثالية الهطمقة
كها يمقى الضكء عمى أىـ الشخصيات الفمسفية الهؤثرة . يعرض ألىـ الهشكبلت الفمسفية في عصر التنكير

. في الفمسفة الحديثة
 المقرر محتوى
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. ليبنتز - اسبينكزا - ديكارت : الفمسفة لعقبلنية  – 1

. ديفيد ىيكـ– جكف لكؾ – فرنسيس بيككف : الفمسفة التجريبية  – 2

. هثالية شمنج – هثالية فشتو – هثالية كانط : الفمسفة الهثالية  – 3 

. هثالية بكزانكت-  هثالية برادلى – هثالية ىيجؿ : الهثالية الهطمقة  – 4 

االتجاىات التنكيرية في القرف الثاهف عشر  – 5 

الهكسكعيكف – فكلتير : عصر التنكير في فرنسا . آدـ سهيث – ىاتشبسكف – شافتسبرل : فبلسفة األخبلؽ
ىردر  – لسنج – فكلؼ : عصر التنكير فئ ألهانيا . ركسك– ككندياؾ – 

 ساعات 3 – السٌاسٌة الفلسفة

 503 فل كود

كها . ييدؼ ىذا الهقرر إلى تعريؼ الطالب باالتجاىات كالرؤل السياسية الهختمفة ، هف تاريخ الفمسفة     
ييدؼ إلى تنهية قدرة الطالب عمى اتخاذ هكقؼ نقدم هف التصكرات السياسية الهتعددة كالقدرة عمى اختبار 

تمؾ التصكرات هف الناحية التطبيقية  
   :المقرر محتوى

.يتضمن المقرر نماذج من  تاريخ الفلسفة السياسية   
. تصكر العدالة عند أفبلطكف – 1

. هفيـك السياسة عند أرسطك - 2 

. عبلقة الحاكـ بالهحكـك في الفمسفة السياسية اإلسبلهية – 3 

. العقد االجتهاعي عند ىكبز كلكؾ – 4 

. هفيـك الدكلة في فمسفة ىيجؿ – 5 

. الصراع الطبقي كنقد الرأسهالية عند هاركس – 6

. هفيـك السمطة عند هيشيؿ فككك – 7 
 ساعة 2 ( كلٌة متطلب( ) 3)العربٌة اللغة

 504 ع لغ كود
 

 اختٌارٌة مقررات– الخامس المستوى

 ساعات 3 – العلم تارٌخ
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 505 فل كود

  ييدؼ ىذا الهقرر إلى تعريؼ الطالب بالنظريات األساسية في تاريخ العمـ بدءان هف أرسطك حتى نيكتف   
 .

 :  المقرر محتوى

. فيزياء أرسطك ، عمـ الفمؾ البطميهى : العمـ اليكناني  – 1

العمـ في  – 3. الفيزياء كالبصريات ، عمـ الفمؾ ، الطب  : العمـ في العصر الكسيط العربي كالغربي - 2 
نظرية ككبرنيقكس ، جاليميك ، كبمر، نيكتف ، نظرية داركف في عمـ : عصر النيضة كالعصر الحديث 

. األحياء
  ساعات 3 – المجتمع وقضاٌا الفلسفة

 506 فل كود

. أسمكب حياة يدعك إلى التكاهؿ بيف النظرية كالتطبيؽ : هفيـك جديد لمفمسفة -1

الهدينة الفاضمة – هفيـك الهدنية عند أكغسطيف – جهيكرية أفبلطكف ): الفيمسكؼ كقضايا الهدينة - 2 
– هدينة الشهس عند كاهبانيبل – اطبلنطس الجديدة عند بيككف – يكتكبيا تكهاس هكر – عند الفارابي 

 . (..ارض األحبلـ عند زكى نجيب هحهكد 

. هجتهع الهعرفة : دكر الفمسفة في إعادة بناء القيـ الثقافية االجتهاعية -3 

التساهح – هشكمة األنا كاآلخر ): تفعيؿ دكر الفمسفة في حؿ قضايا الهجتهع فى الكقت الراىف - 4
 . (نشر ثقافة التفكير العمهي – تككيف رأل عاـ هستنير – تأصيؿ ثقافة االختبلؼ كالتعددية – كالهكاطنة 

 

أخبلقي لمخركج هف أزهة اإلنساف هع البيئة – كتفعيؿ دكر الفمسفة في إعادة بناء هعرفي : قضايا البيئة - 5
 .

. التكظيؼ االيديكلكجى لمفمسفة في تعزيز الهشاركة السياسة كتنهية الشعكر الكطني - 6 

. الفمسفة كتأصيؿ ثقافة حقكؽ اإلنساف- 7 

دهاجيا في خطط التنهية- 8  . أىهية الفمسفة في تفعيؿ دكر الهرأة فى العهؿ كاإلنتاج كا 
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 ساعات 3 اللغة فلسفة

 507 فل كود

ييدؼ الهقرر إلى التعريؼ بفمسفة المغة، هصادرىا كاتجاىاتيا كأقساهيا الهختمفة، كها يعرض ألىـ 
. االتجاىات الهعاصرة كالنظريات الهختمفة في فمسفة المغة التي تناكلت فمسفة المغة بالتحميؿ كالدراسة

 أُوطض ٓحزٟٞ

.   التحميؿ الهنطقي لمغة .   المغة الطبيعية كالمغات الخاصة .      -كظائؼ المغة .       - طبيعة المغة 
البحث في داللة األلفاظ كتطكر ىذه ) Semanticsالسيهانطيقا .  لهعني كالصدؽ. - هعني الهعني- 

المغة كهشكبلت .    هشكمة أسهاء األعبلـ. - عبلقة األشياء بأسهائيا   . - المغة كالكاقع . (الداللة 
. الهعرفة 

 اعجبض٣خ ٓوطضاد –اُؽبزغ أُؽزٟٞ

 ساعات 4 الرمزي المنطق

 601 فل كود

ييدؼ الهقرر إلى التعريؼ بالهنطؽ الرهزم، هصادره كاتجاىاتو الهختمفة، كها ييدؼ إلى تكضيح االختبلؼ 
كذلؾ ييدؼ الهقرر إلي بياف هكضكع الهنطؽ الرهزم كأىهيتو كعبلقتو . بيف الهنطؽ القديـ كالهنطؽ الحديث

. بالعمـك األخرل
  أُوطض ٓحزٟٞ

 .خصائص الهنطؽ الرهزم. تعريؼ الهنطؽ الرهزم كأىهيتو

:  هفاىيـ أساسية

. الصدؽ كقيهة الصدؽ. القضية كدالة القضية. الثكابت كالهتغيرات 

 :حساب القضايا أو منطق دوال الصدق

بعض . العبلقات الكائنة بيف دكاؿ الصدؽ. هجاؿ الثكابت. أبسط دكاؿ الصدؽ. هعنى دالة الصدؽ
 .االستدالالت الخاصة بدكاؿ الصدؽ

:  قوائم الصدق

قكائـ الصدؽ كاستخداهيا في . قكائـ الصدؽ كدكاؿ الصدؽ البسيطة. هعنى قائهة الصدؽ كأىهيتيا
 .قائهة الصدؽ الهختصرة .التكافؤات
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الفئات كاالستدالؿ القائـ عمى أساس القضية . تعريؼ أىـ العهميات الخاصة بالفئات. هعنى الفئة : الفئات
 حساب الفئات اك جبر الفئات . الفئات كالقياس. االستدالؿ الهباشر عف طريؽ التقابؿ بيف القضايا. الحهمية

:  العبلقات

حساب . تصنيؼ العبلقات عمى أساس حدكدىا. تصنيؼ العبلقات عمى أساس خصائصيا. هعنى العبلقة
 العبلقات

 

 ساعات 3 العلم فلسفة

 602 فل كود

. الهقرر إلى التعريؼ بهشكبلت فمسفة العمـ الهعاصرة ، كها ييدؼ إلى تكضيح هعنى العمـ كطبيعتو    ييدف 
 أُوطض ٓحزٟٞ

. تعريؼ العمـ كفمسفة العمـ  - 1

. الهنيج عند بيككف ، جكف ستيكرات هؿ ، الهنيج العمهي الهعاصر– الهنيج العمهي  - 2 

. االحتهاؿ كالهنيج العمهي - 3 

. ابستهكلكجيا العمـ ، هشكمة التقدـ العمهي ، هشكمة الكاقعية العمهية – 4

 .هيتافيزيقا العمـ ، قكانيف الطبيعة ، هشكمة التفسير – 5 

 ساعات 3(ٌونانى- التٌنى)قدٌمة لغة

 603 فل كود

:- الالتٌنٌة اللغة

    ييدؼ الهقرر إلى التعريؼ بالمغة البلتينية كقكاعدىا كهعرفة هفرداتيا ليتهكف هف دراسة كترجهة 
النصكص القديهة الهتعمقة بجهيع فركع العمـ كالهعرفة 

 أُوطض ٓحزٟٞ

. تاريخ المغة- 1

. أسهاء الهجهكعة األكلى كالثانية:قكاعد المغة- 2
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. أفعاؿ الهجهكعة األكلى كالثانية- 3

. صفات الهجهكعة األكلى كفعؿ الككف- 4

تهاريف كتدريبات - 5

:- ا٤ُٞٗب٤ٗخ اُِـخ

ييدؼ الهقرر إلى التعرؼ  عمى المغة اليكنانية القديهة ،كفيـ الهصطمحات بالمغة اليكنانية، كهعرفة 
. األسهاء كاألفعاؿ في الجهمة اليكنانية

  أُوطض ٓحزٟٞ

. أسهاء النكع األكؿ -1

. تصريؼ الفعؿ. أسهاء النكع الثاني-2

. تصريؼ صفات الهجهكعة األكلى- 3

. تصريؼ صفات الهجهكعة الثانية- 4

. األفعاؿ البادئة بحركؼ هتحركة- 5

 ساعة 2 ( كلٌة متطلب( ) 3 ( )فرنسى – إنجلٌزى )  جنبٌة لغة

 604  ج لغ كود
 اذز٤بض٣خ ٓوطضاد –اُؽبزغ أُؽزٟٞ

 ساعات 3  وربٌة بلغة فلسفٌة ومصطلحات نصوص

 605 فل كود

    ييدؼ الهقرر إلى تنهية قدرة الطالب عمى ترجهة النصكص الفمسفية هف المغة اإلنجميزية إلى العربية، 
كها ييدؼ إلى تنهية قدرة الطالب عمى التعاهؿ هع النص األجنبي هباشرة كاستيعاب هصطمحاتو الفمسفية 

األساسية   
  : ٓحزٟٞ أُوطض

يتناكؿ الهقرر عدد هف النصكص الفمسفية لهجهكعة هف الفبلسفة  
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. نصكص هف ديكارت ككانط: النظرية الهعرفية  – 1

. نصكص هف أفبلطكف كنيتشو : الفمسفة األخبلقية - 2

. نصكص هف ىكبز كلكؾ كهاركس: الفمسفة السياسية  – 3 
  ؼبػبد    3 (ك٠ اُلِؽلخ  )ٓٞضٞع ذبص 

 606ًٞز كَ 
ٓحزٟٞ أُوطض 

يقـك هحتكل ىذه الهادة عمى دراسة كتحميؿ بعض اإلشكاليات القريبة هف التخصص لهكاد الفرقة التي 
ف كانت ىذه الهادة غير هشركطة ببرناهج هحدد  إال أنيا هف الهكاد الهساعدة في . يدرسيا الطالب  كا 

 .تدريس التخصص 
ؼبػبد  3كِؽلخ اُو٤ْ 

 607ًٞز كَ 

ييدؼ الهقرر إلى التعريؼ بفمسفة القيـ كهكانتيا هف الهذىب الفمسفي ، كيتناكؿ تصنيؼ القيـ بيف 
: هكضكعية كذاتية كهطمقة كنسبية، كها يتناكؿ هفيـك القيهة كاالتجاىات األساسية في دراسة القيـ هثؿ 

حقيقتيا : كها ييدؼ الهقرر إلى دراسة القيـ األخبلقية. االتجاه الهادم، كاالتجاه الهثالي، كاالتجاه الكاقعي
.  كعبلقتيا بالكجكد كالحقيقة

ٓحزٟٞ أُوطض 

. التعريؼ بفمسفة القيـ – 1

. هكانة القيـ هف الهذىب الفمسفي  – 2 

. تصنيؼ القيـ – 3 

– التفسير السيككلكجي – التفسير االجتهاعي – التفسير البيكلكجي : التفسيرات الهختمفة لمقيهة  – 4 
. التفسير االقتصادم 

. االتجاه الكاقعي – االتجاه الهثالي – االتجاه الهادم : االتجاىات األساسية في دراسة القيـ  – 5 

.  القيـ كالحقيقة – الكجكد كالقيـ – حقيقتيا : القيـ األخبلقية  – 6
 ٓوطضاد اعجبض٣خ –أُؽزٟٞ اُؽبثغ 

 

:اُلِؽلخ االؼال٤ٓخ ك٠ أُـطة   ؼبػبد  3

 701ًٞز كَ 



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

520 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 

: ىذا الهقرر الدراسي يتناكؿ عدة هكضكعات بالغة األىهية ، هثؿ 
ٓحزٟٞ أُوطض 

الحديث عف األزهة التي لحقت بالفمسفة اإلسبلهية في الهشرؽ هف جراء الحهمة الضارية التي شنيا  – 1
" تيافت الفبلسفة " الغزالي عمييا في كتابو 

. انتقاؿ الفمسفة اإلسبلهية إلى الهغرب اإلسبلهي  –2

دكلة الهرابطيف )الحالة الفكرية في الهغرب اإلسبلهي هع التركيز عمى الحالة السياسية بكجو خاص  – 3 
.... الفقو كأصكلو، عمـ الكبلـ التصكؼ : فضبلن عف اإلشارة إلى بعض العمكـ  الدينية  (كدكلة الهكحديف 

ابف السيد : عرض بعض الهشكبلت الفمسفية هف خبلؿ دراسة أراء فبلسفة الهغرب اإلسبلهي - 4 
-ق520)ثـ ابف رشد(ق581-ق504)، ابف طفيؿ (ق533-ق475)ابف باجو (ق521-ق444)البطميكسى 

 (ق595
ؼبػبد  3اُلِؽلخ اُحس٣ضخ ك٠ اُوطٕ اُزبؼغ ػشط

 702ًٞز كَ 
 

  1850- 1800 هف الحديثة الفمسفة سهات

- 1766  ) بيراف دل هيف- ب (  .   1808- 1757 )كاباينس-أ :- فرنسا في الحديثة الفمسفة : أكال
  (  1867 – 1792 )ككزاف فكتكر- ج ( .    1824

 (. 1856 – 1788 ) ىاهمتكف كليـ-أ :- انجمترا في الفمسفة: ثانيان 

 ( .     1834 – 1772 ) ككلريدج- ب 

  ( .                         1882 – 1836 )جريف ىؿ تكهاس- د (  .         1881 – 1795  )كارليؿ- ج

ىيجؿ - ج . ( 1845 – 1775)شيمنج - ب  .   ( 1814- 1762)فشتو -أ:- الفمسفة في ألهانيا : ثالثان 
(1770 – 1831                              ) 

                            1900 – 1844)نيتشو-       د
 ؼبػبد  4 :(ا٤ُٔزبك٤ع٣وب ) ٓب ثؼس اُطج٤ؼخ 

 703ًٞز كَ
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ييدؼ الهقرر إلى التعريؼ بالهيتافيزيقا أم ها بعد الطبيعة ، هصادرىا كاتجاىاتيا كأقساهيا الهختمفة بدءان 
كها يعرض . هف العصكر القديهة كهركران بالعصر الكسيط كالحديث حتى تصكراتيا في الفمسفة الهعاصرة

.   لهفيـك الهيتافيزيقا عند بعض الفبلسفة الكجكدييف، كعند الكضعية التقميدية كالكضعية الهنطقية 
ٓحزٟٞ أُوطض 

. عبلقتيا بفركع الهعرفة األخرل– هكضكعيا : هاىية الهيتافيزيقا  – 1

. العصر اليمينستي – العصر الكبلسيكي – عصر ها قبؿ سقراط : الهيتافيزيقا عند فبلسفة اليكناف  – 2 

.  ىيجؿ– كانط – الهيتافيزيقا عند فبلسفة العصر الكسيط ديكارت  – 3 

تحميؿ الكجكد عند – السر األنطكلكجى عند هارسؿ – هيتافيزيقا الكجكد اإلنساني : الهيتافيزيقا الكجكدية – 4
. ىيدجر

الكضعية الهنطقية – الكضعية التقميدية – ديفيد ىيـك : نقد الهيتافيزيقا – 5 
 ؼبػخ 2( ٓزطِت ٤ًِخ  ) (4)ُـخ ػطث٤خ 

 704ًٞز ُؾ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٓوطضاد اذز٤بض٣خ –أُؽزٟٞ اُؽبثغ

 

ؼبػبد  3:ػِْ اُغٔبٍ 

 705ًٞز كَ 

 الهفاىيـ تكضيح، إلي ييدؼ كها الهختمفة، كهباحثو هكضكعاتو الجهاؿ، بعمـ التعريؼ إلى الهقرر ييدؼ 
 عمـ في الهختمفة النظريات هعني تكضيح إلي كذلؾ الهقرر ييدؼ كها . الجهاؿ بعمـ الهتعمقة األساسية
 .الجهاؿ

 ٓحزٟٞ أُوطض

  (االستطيقا  )تعريؼ عمـ الجهاؿ. 
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 .عبلقة عمـ الجهاؿ بالفمسفة- 1 

 .الفرؽ بيف الجهيؿ كالمذيذ كالصالح كالهبلئـ - 2

 .ىؿ الفف غاية في ذاتو أـ أنو كسيمة لغاية أخرم ؟ : عبلقة الفف باألخبلؽ -3 

 .(أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بيف الحقيقة العمهية كالحقيقة  الفمسفية)عبلقة الفف بالعمـ -4 

عرض تاريخي ألىـ نظريات -5 

: فمسفة الفف هنذ أفبلطكف حتى كقتنا الحاضر -6

النظرية الصكفية - ج.النظرية الكاقعية عند أرسطك- ب.النظرية األخبلقية في الفف عند أفبلطكف -ا
النظرية الكجكدية عند -ق.النظرية التعبيرية عند كركتشو . النظرية النقدية عند كانط -د. عند أفمكطيف 

 .سارتر

ؼبػبد 3 ٗظٞص كِؽل٤خ ثِـخ اٝضث٤خ  

 706ًٞز كَ 

ييدؼ الهقرر إلى تنهية قدرة الطالب عمى التعاهؿ هع النصكص األصمية بالمغة األجنبية ، هف خبلؿ     
عدد هف الهكضكعات الفمسفية الهرتبطة بالكاقع ، بحيث يككف قادران عمى تطبيؽ تمؾ األفكار التي يدرسيا 

   .في أصكليا عمى الهكضكعات التي ترتبط بو كتتصؿ بالهجتهع الهصرم

:ٓحزٟٞ أُوطض    

يتضهف الهقرر شرح كتحميؿ عدد هف النصكص األجنبية ذات القيهة العهمية بحيث يستطيع الطالب تطبيؽ 
تمؾ األفكار عمى كاقع الهجتهع ، كذلؾ هف خبلؿ دراسة نهاذج هف النصكص الفمسفية األجنبية كسكؼ 

 . يككف لمطالب حرية االختيار لثبلثة هكضكعات هف بيف الهكضكعات اآلتية

. اليكتكبيا في تاريخ الفمسفة  – 1

. الديهقراطية بيف نظرية العقد االجتهاعي كهفيـك الصراع الطبقي - 2 

. أىهية فمسفة البيئة في كاقعنا الهعاصر – 3 

. تاريخ الفكر النسكل كهحكرية دكر الهرأة فى الهجتهع  – 4 

. فمسفة التربية كدكرىا في بناء الهجتهع – 5
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ؼبػبد  3كِؽلخ اُزطث٤خ 

 707ًٞز كَ 

: تهييد عف -1

. التعريؼ الفمسفي لمتربية -   أ

. حاجة الدراسات التربكية إلى الهنيج الفمسفي  ، هنذ القدـ حتى العصر  الحديث   - ب
 .   فمسفة التربية عف جكف ديكل : -األصكؿ الفمسفية لبلتجاىات التربكية - 2

: اإلبعاد التربكية لمفمسفة الكجكدية - 3

.    الكجكدية كالتربية -     أ

 .                                       االنسنة-     ب

: الهعرفة كالتعمـ -     ج

.  الكظيفة الهعرفية لمتربية - 4 

 .الهضهكف القيهى لمتربية - 5

 ٓوطضاد اعجبض٣خ –أُؽزٟٞ اُضبٖٓ 
 

 ؼبػبد 4اُلِؽلخ أُؼبططح 

 801ًٞز كَ 

ييدؼ الهقرر إلى التعريؼ بالفمسفة الهعاصرة ، هصادرىا كاتجاىاتيا كأقساهيا الهختمفة، كها يعرض لؤلىـ 
. الفمسفة البرجهاتية، كالفمسفة الكجكدية، كالبنيكية، كالفمسفة التحميمية: االتجاىات الفمسفية في القرف العشريف

ٓحزٟٞ أُوطض 

. االتجاىات العاهة في الفمسفة الهعاصرة  – 1

– كليـ جيهس– بيرس : هعناىا كأنكاعيا، أصكؿ الفمسفة البرجهاتية، أىـ أعبلهيا :الفمسفة البرجهاتية  – 2 
. جكف يدكل

. سارتر– ىيدجر– كيركجكر: خصائصيا، الكجكد كالهاىية، الحرية، أىـ الفبلسفة : الفمسفة الكجكدية  – 3 
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البنيكية في هجاؿ – البنيكية الثقافية - البنيكية األنثركبكلكجية – االتجاه البينيكل في المغة : البنيكية – 4 
. البنيكية الهاركسية - عمـ النفس 

. فتجنشتيف– رسؿ – جكرج هكر : أىـ ههثمييا – تعريفيا كخصائصيا : الفمسفة التحميمية – 5 
 ؼبػبد 3اُزظٞف اإلؼال٢ٓ 

    802ًٞز كَ 
 ٓحزٟٞ أُوطض

". كصكفي"  "تصكؼ " الهعنى المغكم كاإلصطبلحى لكمهة  – 1

أك خارجية هع "إسبلهية "العكاهؿ التي أدت إلى نشأة التصكؼ اإلسبلهي سكاء كانت عكاهؿ داخمية  – 2
.  التأكد عمى هكقؼ القرآف في ىذا الصدد

. االنتقاؿ هف هرحمة الزىد إلى هرحمة التصكؼ  –3

. إلقاء الضكء عمى بعض هصطمحات الصكفية كبخاصة ها يتعمؽ هنيا بالهقاهات كاألحكاؿ  –4

دراسة بعض أعبلـ التصكؼ اإلسبلهي هثؿ رابعة ألعدكيو ، البسطاهى ،  الحبلج ، السير كردل ، - 5 
. النفرل ، الغزالي ، ابف الفارض ، ابف عربي ، ابف سبعيف 

(٣ٞٗب٠ٗ- الر٠٘٤)ُـخ هس٣ٔخ  ؼبػبد 3

    803ًٞز كَ 
:- اُِـخ اُالر٤٘٤خ

ييدؼ الهقرر إلى التعريؼ بالمغة البلتينية كقكاعدىا كهعرفة هفرداتيا ليتهكف هف دراسة كترجهة     
النصكص القديهة الهتعمقة بجهيع فركع العمـ كالهعرفة 

ٓحزٟٞ أُوطض 

صفات . أفعاؿ الهجهكعة األكلى كالثانية. أسهاء الهجهكعة األكلى كالثانية :قكاعد المغة. - تاريخ المغة - 
تهاريف كتدريبات   . الهجهكعة األكلى كفعؿ الككف 

:- اُِـخ ا٤ُٞٗب٤ٗخ

ييدؼ الهقرر إلى التعرؼ  عمى المغة اليكنانية القديهة ،كفيـ الهصطمحات بالمغة اليكنانية، كهعرفة األسهاء 
. كاألفعاؿ في الجهمة اليكنانية

ٓحزٟٞ أُوطض 

. أسهاء النكع األكؿ- 

. تصريؼ الفعؿ. أسهاء النكع الثاني - 2
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. تصريؼ صفات الهجهكعة األكلى  - 3

. تصريؼ صفات الهجهكعة الثانية -4

 األفعاؿ البادئة بحركؼ هتحركة-  5

[ ٓزطِت ٤ًِخ  ] ( كطٗؽ٠ –ئٗغ٤ِعٟ  )ُـخ أع٘ج٤خ   ؼبػخ 2

 804ًٞز ُؾ أط 
 

 ٓوطضاد اذز٤بض٣خ –أُؽزٟٞ اُضبٖٓ 
 

 

 ؼبػبد 3األذالم اُزطج٤و٤خ 

    805ًٞز كَ 

 هجاالتإلي تكضيح نكعية الهشكبلت التي نجهت عف التطكرات التي طرأت عمي  الهقرر ييدؼ
 كاالقتصادية كالقانكنية االجتهاعية القضايا دراسة كها ييدؼ كذلؾ إلي .البيكلكجية كالعمكـ الصحية الرعاية
 .األخبلقية بالقضايا صمة ليا التي

ٓحزٟٞ أُوطض 

: هعني األخبلؽ التقميدية – 1

النظريات كالهدارس األخبلقية الهختمفة  .  -  هصدر الشعكر الخمقي.   -  طبيعة الشعكر الخمقي -

ها ىي األخبلؽ التطبيقية؟ - 2

. البيكلكجي/القضايا األخبلقية التي أفرزىا التقدـ الحاصؿ في الهيداف الطبي– أ 

. طبيعة القضايا الفمسفية كالقانكنية كالدينية كاالقتصادية كالبيئية الهرتبطة باألخبلؽ التطبيقية–  ب 

الهبادئ األخبلقية التي يجب أف تنظـ ههارسة األطباء كالعاهميف في هياديف الطب كالبيكلكجي –  ج 
. كالصحة

الهبادئ األخبلقية التي يجب أف تنظـ ههارسة العاهميف في هياديف التجارة كاليندسة كالهحاهاة –  د 
.  كاإلعبلـ كالتدريس، ككافة العاهميف في هجاالت الهيف الهختمفة

  ؼبػبد    3 (ك٠ اُلِؽلخ  )ٓٞضٞع ذبص 

    806ًٞز كَ 
 ٓحزٟٞ أُوطض
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يقـك هحتكل ىذه الهادة عمى دراسة كتحميؿ بعض اإلشكاليات القريبة هف التخصص لهكاد الفرقة التي 
ف كانت ىذه الهادة غير هشركطة ببرناهج هحدد  إال أنيا هف الهكاد الهساعدة في . يدرسيا الطالب  كا 

. تدريس التخصص 
 

 ؼبػبد 3اُ٘وس ٓب ثؼس اُحساص٠ 

    807ًٞز كَ 

. الطابع النقدم لمفكر الفمسفي ها بعد الحداثى -1

 (في الفمسفة الحديثة )نقد الذات الحديثة عند ديكارت ككانط - 2 

:- (في الحداثة الفمسفية )إعبلف ها بعد الحداثة نياية الذات - 3

. نقد الذات رهز الحداثة -أ

. نقد الذات رهز الهعرفة اإلنسانية -    ب

.  نقد ثنائية الذات كالهكضكع -  ج

 .إقصاء الذات الفمسفية عف عمـك ها بعد الحداثة -   د

عادة بناء ذات جديدة (الفرد)- 4 :-  ها بعد الحداثى كا 

. ها بعد الحداثى (الفرد)الخركج هف الذات الحديثة إلى -   أ

عادة بناء ذات جديدة -  ب  .إقصاء الذات التقميدية في تاريخ الفمسفة كا 

نتقد – نقد الهيتافيزيقا – االختبلؼ كنقد الحقيقة ):تأصيؿ النقد في خطاب ها بعد الحداثة - 5
 .(نياية تاريخ الفمسفة التقميدية – اإليديكلكجيات 

ها بعد الحداثة كنقد هركزية العقؿ في الفمسفة الغربية - 6 
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(10  )

  علم النفس
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رٞط٤ق ٓوطضاد 
أُؽزٟٞ اُسضؼ٢ االٍٝ ـ  ٓوطضاد ئعجبض٣خ 

 

 اُحبؼت ا٠ُ٥ 100حؽت 
ؼبػزبٕ : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤ب 

ػٓحزٟٞ أُوطض
 .اآللى بالحاسب الهتعمقة كالقكاعد الهبادئ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

530 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

أؼػ ػِْ اُ٘لػ اُؼبّ : اؼْ أُوطض 

  ٗلػ101: ًٞز أُوطض 

في ىذا الهقرر تعريؼ بعمـ النفس كأىدافو كاألفرع الهختمفة لو كالهناىج الهستخدهة في يدرس الطالب 

الدراسات كالبحكث النفسية ككذلؾ العكاهؿ التي تحدد السمكؾ سكاء الفسيكلكجية هنيا أك النفسية أك 

 .اإلجتهاعية كتعريؼ الشخصية في السكاء كالهرض كالهيثاؽ األخبلقي لههارسة هينة األخصائي النفسي

 :قراءات مقترحة 

 .دار الهريخ لمنشر: الرياض.  أسس عمم النفس(1987)عبد الستار إبراىيـ - 

عيف لمدراسات كالبحكث : القاىرة (7)ط .أصول عمم النفس الحديث( 2007)فرج عبدالقادر طو - 

االنسانية كاإلجتهاعية 

)ػِْ ٗلػ اُ٘ٔٞ: اؼْ أُوطض  . طلُٞخ (1

 . ٗلػ 102: ًٞز أُوطض 

يدرس الطالب في ىذا الهقرر تعريؼ بعمـ النفس النهك ، األىهية ، العمـك ذات الصمة ، هبادئ كقكانيف 
النهك اإلنساني ، العكاهؿ الهؤثرة في حياة الطفؿ هف هرحمة الجنينية حتى هرحمة الطفكلة الهتأخرة 

كالهظاىر العاهة لمنهك في هرحمة الطفكلة كالهشكبلت كاإلضطرابات التي يتعرض ليا األطفاؿ في ىذه 
. هع تقديـ اهثمة شارحة ليا  (اريكسكف )الهرحمة العهرية ،أزهات اإلرتقاء الثهاف 

: قراءات هقترحة 

( : 1)ج . نهك اإلنساف هف هرحمة الجنيف إلى هرحمة الهسنيف  (1995)أهاؿ صادؽ فؤاد أبك حطب - 

 .دار النيضة العربية : بيركت 

 .دار الهعارؼ : القاىرة .(5)ط . الطفكلة كالهراىقة : عمـ نفس النهك  (1988)حاهد عبد السبلـ زىراف - 
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)ػِْ اإلحظبء : اؼْ أُوطض  1.) 

.  ٗلػ103: ًٞز أُوطض 

تعريؼ بعمـ اإلحصاء كعمـ كأىهية عمـ اإلحصاء في هجاؿ عمـ  (1)في هقرر اإلحصاء يدرس الطالب 

النفس ، كطريؽ جهع البيانات كتصنيفيا ، كالقيـ كأنكاعيا كالتكزيع التكرارم ليا ،  

 : الهركزية النزعة كهقاييس ، التكرارم ،الهدرج التكرارم ،الهنحنى التكرارم الهضمع : بيانيا القيـ كتهثيؿ

 اإلنحراؼ الربيعي، الهدل ،نصؼ الهطمؽ الهدل : التشتت كهقاييس ، الهنكاؿ ، ،الكسيط الحسابي الهتكسط

 . الهئيف التائية، الدرجة الهعيارية، الدرجة : كالهعايير ، الهعيارم اإلنحراؼ ، الهتكسط عف

 : هقترحة قراءات

 النفسية العمكـ في :اإلحصائي التحميؿ كطرؽ البحث هناىج( 2010 )صادؽ كأهاؿ حطب ابك فؤاد- 

 . الهصرية األنجمك هكتبة : القاىرة . كاإلجتهاعية كالتربكية

 دار : بيركت ( . 5 )ط . كالتربكم كاإلجتهاعي النفسي اإلحصاء ( 1987 ) النيؿ ابك السيد هحهكد- 

 . العربية النيضة

ػِْ اُ٘لػ اُج٤ُٞٞع٢ : اؼْ أُوطض 

 ٗلػ 104: ًٞز أُوطض 

 ككظائفيا، كتركيبيا الحية الخمية : التالية الهكضكعات البيكلكجي النفس عمـ هقرر في الطالب يدرس

 الجينات عبر آلخر جيؿ هف الكراثية الصفات إنتقاؿ كتحكـ تحكهيا التي كالقكانيف الكراثية العهميات

 .كالهرض السكاء حاالت في كالبيكلكجيا البيكلكجية كالساعة البيكلكجي التكازف كعهميات

 : هقترحة قراءات

 . المصرية النيضة دار :القاىرة : القاىرة( . 2 )ط البيكلكجي النفس عمـ ( 1997 )القكم عبد ساهي- 
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- Rosenzweig,M.R. (1999) Biological psychology an introduction to behavioral , 

cognitive , and clinical neuroscience.(2.ed) USA: Massachusetts sinecure 

associates , Inc. 

ٓوسٓخ ك٢ اُلِؽلخ اُحس٣ضخ : اؼْ أُوطض 

  ٗلػ105: ًٞز أُوطض 

 االنسانى الفكر تاريخ عبر الحديثة الفمسفة تناكلتيا التى النفسية الهفاىيـ بعض الهقرر  فى الطالب يدرس
 ك ىكبز هف كبل عند االنسانية االرادة ك الهعرفة تتضهف التى ك الهعاصريف فبلسفتيا أشير فى الهتهثؿ
 االدراكات ك الذىنية الصكرة ك ىيكـ عند العمية هفيكـ ك اليكية عبلقة ك االعتقاد سيككلكجية ك شكبنيكر
 لمنفسانية تعريفة ك هؿ استيكرات جكف عند النفس لعمـ الرئيسية الهبلهح ك رسؿ برتراند عند الحسية
 ديكل جكف عند التربية فمسفة جيهس كليـ عند البراجهاتى العمهى الهنيج عمى ينعرؼ كها . الهنطقية
 ىربرت نظرة تشهؿ كها . لكؾ جكف عند الفطرية االفكار ك برجسكف ىنرل عند الذكاء هفيكـ الى اضافة
 بكؿ جكف عند الكجكدل النفسى التحميؿ ك ركيس جكزايا عند الكالء ك البشرية لمنفس  البيكلكجية سبنسر
 الهذىب ك االنفعاالت فى  نظريتو الى اضافة النفسية الزهانية ك الغير هع العينية كالعبلقات سارتر

 ك االختيار ك الدكافع عف هفيكهة ك ىيجؿ عند الذاتى الكعى ايضا الطالب كيدرس كيركجكر عند الكجكدل
 (. الذاكرة – الخياؿ –التفكير )العقمية الكظائؼ فمسفتة تناكلت كيؼ

 : هقترحة قراءات

 االعمى الهجمس : القاىرة .احهد سيد هحهكد : ترجهة . الحديثة الفمسفة تاريخ( 2001 )رايت كيمى كليـ-
 . لمثقافة

. العربى الكاتب دار : القاىرة : هؿ استبكرات جكف عند الهنطقية النفسانية( 1969 )الديدل الفتاح عبد-

  لمثقافة االعمى الهجمس :إهاـ الفتاح عبد إهاـ : ترجهة . ىيجؿ فمسفة( 1980 )ستيس كلتر-

(ٓزطِت ٤ًِخ ) هٞاػس اٌُزبثخ ثبُِـخ اُؼطث٤خ  (1)ُـخ ػطث٤خ   

 106ُؾ ع : ًٞز أُوطض
 

أُوطضاد االذز٤بض٣خ 
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 أؼػ اُزل٤ٌط اُؼ٢ِٔ: اؼْ أُوطض 

   ٗلػ107: ًٞز أُوطض 

 كتعريؼ العصكر عبر التفكير ألنهاط تاريخية كنظرة العمهي التفكير أىهية الهقرر ىذا فيٌدرس الطالب 

 التي كالعقبات التفكير هف الهختمفة لؤلنهاط كنهاذج تطيبقات تقديـ هع كخصائصة العمهي التفكير بهاىية

  .الهجتهع تنهية عهمية إلعاقة تؤدم كالتي الهصرم هجتهعنا في العمهي التفكير إسمكب إتباع تعترض

: قراءات مقترحة 

 ( . 3 )الهعرفة عالـ : الككيت . العمهي التفكير( 1998 ) ذكريا فؤاد- 

 عالـ: الكرهي سعيد حسف ترجهة . األعكج كالتفكير الهستقيـ التفكير( 1979 )ثاكليس ىػ . ركبرت- 

 (. 20 ) العدد الهعرفة

 العدد. الهعرفة عالـ : الككيت . جبلؿ شكقي ترجهة . العمهية الثكرات بنية ( 1992 ) ككف تكهاس- 

(168 )

 ػِْ اُ٘لػ اُج٤ئ٢: اؼْ أُوطض 

.  ٗلػ108: ًٞز أُوطض 

 اإلنساف بيف الديناهي التفاعؿ هاىية كبياف البيئي النفس بعمـ التعريؼ الهقرر ىذا في  الطالبٌدرس 

 لمتفاعؿ البيئي كالهنظكر ليا الهفسرة كالنظريات بأنكاعيا البيئة إدراؾ ككيفية الهختمفة البيئة كعناصر

 الهجتهع لخدهة نفس عمـ هجاؿ في الهعارؼ تكظيؼ ككيفية لؤلفراد السكم النهك لتحقيؽ النفسي اإلجتهاعي

 : التالية كالهصطمحات الهفاىيـ أيضا الطالب كيدرس .كتنهيتيا الهحيطة كالبيئة

 اإلنساني السمكؾ عمى كهؤثر هيدد كهصدر كالبيئة ، الخصكصية الفيزيقي، اإلقميهية،الحيزالشخص،الكضع

 . البيئية الككارث ، الضكضاء ، التمكث ، اإلزدحاـ هثؿ كتشكمو
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:  هقترحة قراءات

 : الككيت . يكسؼ سيد كجهعة خميفة هحهد المطيؼ عبد ترجهة . البيئي النفس عمـ( 1998 )أندرك هاؾ- 

 . كالنشر كالتعريب التأليؼ لجنة : ككيت جاهعة هطبكعات

 . العربية النيضة دار : القاىرة . البيئي النفس عمـ(  1991 )كآخركف الحهيد عبد جابر- 

- Bell.P.et.al . ( 2001) Environmental psychology, (4 th ed) .New York. marcourt 

college publishers.                                                    

 أُوطضاد اإلعجبض٣خ –أُؽزٟٞ اُضب٠ٗ 
 

 (ٓزطِت عبٓؼخ  )حوٞم اإلٗؽبٕ 

  200حن : ًٞز أُوطض
 

)ػِْ ٗلػ اُ٘ٔٞ : اؼْ أُوطض أُطاٛوخ  (٢

ٗلػ 201:ًٞز أُوطض

 ك ، تنتيى كيؼ ك تبدأ هتى بالهراىقة تعريؼ .  الهراىقة( 2 )النهك نفس عمـ هقرر فى الطالب ٌدرس   

 النضج كهشكبلت . الهحيطة البيئة ك االجتهاعية ك الفسيكلكجية ك الجسهية كالتغيرات النفسية الخصائص

 ك العقمى النهك ك الهعرفى كالنهك ، النضج لعهميات الهصاحبة الصحية االضطرابات ك ، الهتأخر ك الهبكر

 كهفاىيـ الهسؤلية ك االستقبلؿ ك كاالعتهاد ؟ ايف هف الهراىقيف ثقافة ك ، الهراىقيف لدل االخبلقية القيـ

 ليا يتعرض التى الضغكط كاشكاؿ . الهدرسة ك كالصداقة الهراىؽ هع الكالدية العبلقة ك ، الهراىؽ لدل

 ك ، كهشكبلتة الجنسى التكافؽ ك ( . ذككر / إناث )الشخصية اليكية تشكيؿ ك  الذات هفيكـ ك الهراىؽ

 . لمهراىقيف السائدة  السمكؾ انهاط ك  الشخصية اليكية ك الجنس

 . هقترحة قراءات
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 ك عزت داليا ترجهة . الهراىؽ ك الطفؿ سيككلكجية( 2004 )ليندجريف كبلل ىنرل ك كاطسكف ركبرت-

 . لىهدبك هكتبة : القاىرة . عزت هحهد

ػِْ ٗلػ االعزٔبػ٠ : اؼْ أُوطض

 ٗلػ                                   202: ًٞز أُوطض

 العرب العمهاء هف كؿ عند كتاريخو ، االجتهاعى النفس عمـ بهاىية تعريؼ الهقرر ىذا فى  الطالب ٌدرس
 كطرؽ ، االجتهاعى السمكؾ قياس كأسس . االخرل بالعمكـ االجتهاعى النفس عمـ كعبلقة ، كالغربييف
 االجتهاعية ،الهعاييير اإلجتهاعية التنشئة : هف كؿ بقياس الخاصة االجتهاعى النفسى البحث كهناىج
 كديناهيات االجتهاعى التفاعؿ كنظريات كاساليب. الشائعات ،سيككلكجية العاـ ،الرأل ،االتجاىات ،القيـ

 التجارب هف لنهاذج كعرض ، القيادة كأساليب الههيزة كخصائصيا الجهاعة لدراسة العاهة كاألسس الجهاعة
 تطبيقية كأهثمة كالدراسات

 :   مقترحة قراءات

    هكتبة : القاىرة( ٓ )ط. وعالمٌا عربٌا : االجتماعى النفس علم (٩ََِ )النيؿ ابك السيد هحهكد - 
.                                                        الهصرية االنجمك

  . الهصرية االنجمك هكتبة : القاىرة( .ٕ )ط. االجتماعى النفس لعلم مقدمة (ََِِ )سكيؼ هصطفى-   

 (ثبُِـخ االٗغ٤ِع٣خ  )ٗظٞص ك٠ ػِْ اُ٘لػ اُؼبّ : اؼْ أُوطض

ٗلػ 203: ًٞز أُوطض

 الخمس واالتجاهات وتارٌخه، النفس علم بماهٌه تعرٌؾ  االنجلٌزٌة باللؽة المقرر هذا فى  الطالب ٌدرس

 النفس علم وفروع .واالنسانى والمعرفى السلوكى النفسى، التحلٌل السٌكوبٌولوچى، : دراسته فى األساسٌة

 الدافعٌة ، التعلم ، الذاكرة االدراك، من بكل المتصلة والمصطلحات والمفاهٌم. والتطبٌقٌة النظرٌة

.    الشخصٌة ، واإلنفعال

:                                     مقترحة قراءات    

-Drever,J.(1974) A Dictionary of Psychology. London: Penguin Books. 
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- Elkamah,E.M.(2009) Introduction to Psychology  Cairo : Ain Shams 

UNV. 

- Malim,T.& Birch,A. (1998) ) Introductionary Psychology    

NewYork:Macmillan Press. 

ربض٣د ػِْ اُ٘لػ : اؼْ أُوطض

 ٗلػ204: ًٞز أُوطض

 دراستو ككيفية العمكـ هف لعمـ التأريخ بهفيكـ كالتعريؼ النفس عمـ تاريخ عف الهقرر ىذا فى  الطالب ٌدرس

 ، الهسمهيف كفبلسفة ، اليكناف فبلسفة يمعبو الذل كالدكر .الفمسفة عف النفس عمـ انفصاؿ تأخر كقضية. 

 ، الفمسفة : هستقؿ كعمـ النفس عمـ نشأة فى أثرت التى كالعمكـ .السياسية النفس دراسة فى الغرب كفبلسفة

 عمـ فركع كنشأة هستقؿ كعمـ النفس لعمـ التأريخ بداية .الفمؾ كعمـ ، كالرياضيات كالبيكلكچى الفسيكلكچى،

 لعمـ األكائؿ الركاد كهعرفة ، الكمينكى النفس كعمـ النفسى القياس حركة ، التجريبى النفس عمـ : النفس

 ، كالسمككية النفسى التحميؿ ،الجشطمت، الكظيفية ، البنائية ، الترابطية : أسست التى كالهدارس النفس

 فاإلسبلهية ، اليكنانية الفمسفة هف بداية إتجاه أك هدرسو كؿ قدهتيا التى كاإلسياهات. اإلنسانية ، الهعرفية

  .الحالى القرف هطمع حتى

 :  مقترحة قراءات

. ناشر بدكف : القاىرة. العصور عبر النفس علم (٩ُُٕ )قنديؿ آهيف بثينة- 

  .شهس عيف جاهعة : القاىرة. اجتهادٌة محاولة : النفس علم تارٌخ (٩۸ُّ )حفنى قدرل- 

 . كالتكزيع لمنشر الصحكة دار : القاىرة.  ومدارسه النفس علم تارٌخ (٩۸ُٔ )ربيع شحاتو هحهد- 

)اإلحظبء : اؼْ أُوطض ٢ )
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 ٗلػ 205: ًٞز أُوطض

 ارتباط هعاهؿ: االرتباط كهعاهبلت كحدكده كهعناه االرتباط هعاهؿ الهقرر ىذا فى  الطالب ٌدرس       

 الداللة.الثنائى االرتباط هعاهؿ فال، ارتباط هعاهؿ ، التكافؽ هعاهؿ بيرسكف، ارتباط هعاهبلت الرتب،

 احادل ) كالفرض الداللة الحرية، درجة ،(2 كا )،( ت )اختبار : اإلحصائية الداللة كهقاييس اإلحصائية

 هعاهبلت بيف الفرؽ كداللة.البعدل- القبمى الهنيج فى االحصائية الداللة حساب ، ( الطرؼ كثنائى الطرؼ

. الهعيارية اإلنحرافات بيف الفرؽ كداللة االرتباط

 :  مقترحة قراءات

 اإلنسانية العمكـ فى: االحصائى التحلٌل وطرق البحث مناهج (ََُِ) صادؽ كآهاؿ حطب ابك فؤاد- 

. الهصرية االنجمك هكتبة: القاىرة.كاإلجتهاعية كالتربكية

 الفكر دار : القاىرة(.ّ )ط .البشرى العقل وقٌاس : االحصائى النفس علم (٩ٕ٩ُ )السيد البيى فؤاد- 

. العربى

( ٓزطِت ٤ًِخ ) ػِْ اُظٞر٤بد  (1)ُـخ ئٗغ٤ِع٣خ 

 206ُؾ ئٕ : ًٞز أُوطض 
 

أُوطضاد االذز٤بض٣خ 
 

ػِْ اُ٘لػ ٝاُز٤ٔ٘خ اُجشط٣خ : اؼْ أُوطض

 ٗلػ207: ًٞز أُوطض

 

 : بيدؼ كذلؾ ، البشرية الهكارد تنهية هجاؿ فى النفس عمـ تطبيقات الهقرر ىذا فى الطالب يدرس

 . البشرية الهيارات تنهية فى النفس عمـ عمـ دكر اىهية تحديد-1

  الحياة هجاالت هختمؼ فى السمككية الهيارات تنهية اسس شرح-2
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 . البشرية الهكارد تنهية فى الهتخصصيف اعداد طرؽ تهييز-3

 بهختمؼ الهتعمقة ك البشرية الهيارات تنهية عهمية يتكلكف هف لدل تكافرىا الكاحب الهيارات هعرفة-4
 . الحياة هجاالت

 : هقترحة قراءات

Thomas L. crandell(2008) : Human Development (9Th Ed) ,n c .Ganur –Hill  

Jeffrey Jensen Amelt(2011) , Human Development : A culture Affooch , n c 

.Ganur –Hill 

Damia Paralia , (2011) , Experience  Human Development , Ganur –Hill 

اٗضطٝثُٞٞع٤ب  صوبك٤خ : اؼْ أُوطض

ٗلػ  208: ًٞز أُوطض

 كطرؽ ككسائؿ النظرية كاألسس الهختمفو كأفرعو االنثربكلكجيا بعمـ تعريؼ الهقرر ىذا فى  الطالب ٌدرس

 ذات كالهصطمحات كالهفاىيـ كالهجتهع كالشخصية الثقافة هف ككؿ الفرد بيف العبلقة كبياف ، فيو البحث

(. تطبيقية أهثمة ) كالبحكث الدراسات هف كنهاذج الصمة

 :التالي النحك عمى الدراسي الفصؿ خبلؿ الطالب تقييـ يتـ

 :  مقترحة قراءات

 الهعرفة عالـ :الككيت. اإلنسان علم تارٌخ فى فصول  :االن روبولوجٌا قصة( ١٩۸٦) فهٌم حسٌن- 

.  فبراير( ٩۸ )العدد:

 الهكتبة : بيركت .الناشؼ الهمؾ عبد ترجهة. ال الث العالم و زمة االن ربولوجٌا (أ٩ُٔٔ )لنتكف راسؿ- 

.  العصرية

.  العصرية الهكتبة : بيركت .الناشؼ الهمؾ عبد ترجهة. االنسان دراسة (ب٩ُٔٔ )لنتكف راسؿ- 
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أُؽزٟٞ اُضبُش أُوطضاد اإلعجبض٣خ 

 
ٓ٘بٛظ اُجحش ك٠ ػِْ اُ٘لػ   :اؼْ أُوطض 

  ٗلػ301: ًٞز أُوطض 

 العمهي، لمتفكير األساسية كالهبلهح العمهي، البحث هنيج إلى هدخؿ الهقرر ىذا في الطالب يدرس

 هشكمة تحديد ككيفية العمهي، لمبحث األساسية الهصطمحات ككذلؾ العمهي، الباحث كهيارات كخصائص

عداد البحث  التجريبي، كالتصهيـ البحث، كتصهيـ البحث، كعينة البحثية، كالفركض البحث، هقترح كا 

. لمباحث األخبلقية كالهسئكليات التجريبية، غير كالتصهيهات التجريبية، شبو كالتصهيهات

: هقترحة قراءات

. القمـ دار الككيت، ،تصمٌم البحث فً العلوم السلوكٌة : (2011 ) القرشي الفتاح عبد- 

  - Ebmes, D. G. , Kantowitz, B. H., & Roedegers, H. L. (2006): Research 

Methods in Psychology, (8 th ed)., Belmont, C A: Wadswo. 

ػِْ اُ٘لػ اُلبضه٠   :اؼْ أُوطض 

 ٗلػ 302: ًٞز أُوطض 

 كسيمة ىك بؿ النفس، عمـ فركع هف هنفصبل فرعا ليس الفارؽ النفس عمـ أف الهقرر ىذا فى الطالب يدرس
 نفسر أف تسنى إذا إنو الكاضح فهف العاـ، النفس عمـ بو يعنى عها يختمؼ ال السمكؾ، فيـ كسائؿ هف

 كؿ يتصرؼ لهاذا نفيـ أف ألهكننا السمكؾ، في بعض عف بعضيـ األفراد يختمؼ أجمو هف الذم السبب
 إيضاح هف تهكف الفارؽ النفس عمـ هقرر دراسة فإف النحك ىذا كعمى يسمكو، الذم باألسمكب هنيـ

 نظرة عمى الهقرر كيتضهف. كالجهاعية الفردية الفركؽ كهشكبلت فيو الهؤثرة كالعكاهؿ السمكؾ ديناهيات
 العاهة كالخصائص الرئيسية، كاألنكاع العاهة، كالهظاىر بهاىيتيا، كالتعريؼ الفردية الفركؽ عف تاريخية
 الكراثة بيف الفردية كالفركؽ التجريبي، النفس كعمـ الفارؽ النفس عمـ بيف هقارنة ثـ الفردية، لمفركؽ كالتكزيع
. الهعرفي العقمي النشاط في الفردية لمفركؽ العهمية التطبيقات لبعض فعرض كالبيئة،

: التالي النحك عمى الدراسي الفصؿ خبلؿ الطالب تقييـ يتـ
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 كمية شهس، عيف جاهعة القاىرة، قراءات فً علم النفس الفارق،: (2011 )أحهد الفتاح عبد إيناس- 
. اآلداب

- Colman, A. M. (2009): Dictionary of Psychology. 3ed. USA: Oxford 

University Press.  

ػِْ اُ٘لػ األؼطٟ : اؼْ أُوطض 

 ٗلػ 303: ًٞز أُوطض

 عمـ فى النسؽ لهفيكـ التاريخية كالجذكر االسرل النفس عمـ بهاىية تعريؼ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس   
 عمى االنساؽ نظرية هبادئ كتطبيقات، العاهة االنساؽ كنظرية، اتصالى كنسؽ االسرة كهفيكـ. النفس
، االسرل النسؽ حدكد، الهعمكهات ك الهرتدة التغذية، االسرل النسؽ اتزاف ، االسرل النسؽ قكاعد : االسرة

  االسرل النسؽ تغير ك، االسرل النسؽ فى التحرر / كالهحافظة، االسرل النسؽ فى كالضبط

 ،(الرشد / الهراىقة / الطفكلة )الهختمفة العهرية الهراحؿ فى االسرة عف االستقبلؿ / االتصاؿ ك، االسرل
 الهشكمة االسرة فى العبلقة ديناهيات ك االسرة فى البلسكية الهعمكهات بعض ك الهشكمة، االسرة كتعريؼ
. سبؽ ها لكؿ شارحة كأهثمة الدراسات هف كنهاذج. الهشكمة االسرة فى الكالدية كاالنهاط

: التالي النحك عمى الدراسي الفصؿ خبلؿ الطالب تقييـ يتـ

: قراءات مقترحة  

 . االداب كمية – شهس عيف جاهعة القاىرة . سٌكودٌنامٌات العالقة االسرٌة(1995 )حزيف صالح- 

 . العربى الفكر دار : القاىرة.  االرشاد و العالج النفسى االسرى(1999 )كفافى الديف عبلء- 

ػِْ ٗلػ اُشرظ٤خ : اؼْ أُوطض 

 ٗلػ 304: ًٞز أُوطض 

 العمهية النظرية كشركط عاهة، بصفة النظرية كهفيكـ الشخصية، هاىية الهقرر ىذا في الطالب يدرس

 هثؿ ليا، الهفسرة كالهداخؿ كالنظريات النفسية، الكجية هف بالشخصية بالهقصكد كالتعريؼ الصحيحة،

 كنظرية السهات، كنظرية االستجابة، – الهثير كنظرية الفركيدم، النفسي التحميؿ كنظرية الجبمية، النظرية
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 لبياف نقدم إطار في ذلؾ كؿ. الذات كنظرية الشخصية، في أدلر كنظرية التحميمية، يكنج كنظرية الهجاؿ،

. النظريات تمؾ بيف كاالختبلؼ التشابو أكجو

: هقترحة قراءات

 دار ، القاىرة. نظرٌاتها– قٌاسها – محدداتها : سٌكلوجٌة الشخصٌة (:1975 )غنيـ هحهد سيد- 

. العربية النيضة

 دار القاىرة،. كآخركف أحهد فرج: ترجهة. نظرٌات الشخصٌة (:1978 )لينذرم كجاردنر ىكؿ كالفيف- 

. لمنشر الشايع

. الهعارؼ دار ، القاىرة. سٌكلوجٌة الشخصٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق (:1974 )الزيني هحهد هحهكد- 

. العاـ النفس عمـ. كآخركف هحهكد الحميـ عبد: في. الشخصٌة اإلنسانٌة (:1990 )اهلل عبد سيد هعتز- 
 538 – 497 ص ص. غريب دار. القاىرة

)ػِْ اُ٘لػ اُ٘ٔٞ :اؼْ أُوطض  اُطشس  (3

 ٗلػ 305: ًٞز أُوطض 

 ، االنساف لدل  الرشد بهرحمة بالهقصكد تعريؼ الرشد( 3 )النهك نفس عمـ هقرر فى الطالب يدرس
 هتطمبات ك ، الهحيطة البيئية ك االجتهاعية  كالخصائص الفسيكلكجية التغيرات ك ، النفسية كالخصائص

 هرحمة فى ( االنثى / الذكر : )الفرد  تكاجة التى كاالزهات، العهر هنتصؼ هرحمة فى االربعة االرتقاء
 / الكظيفى / االسرل : الهجاؿ فى لمراشد النفسى كالتكافؽ اليكهية الحياة ضغكط هكاجية اساليب ك ، الرشد

 . االحتهاعى

 : هقترحة قراءات

. شهس عيف جاهعة : القاىرة .الرشد و الشٌخوخة : سٌكولوجٌة النمو  (2010 )هحهكد احهد هجدة- 
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. التكزيع ك لمنشر القمـ دار : القاىرة.  الطفل من الحمل الى الرشد (1989 )اسهاعيؿ الديف عهاد هحهد- 

-International Journal of Aging Human Development .        

( ٓزطِت ٤ًِخ ) ٓؼبعْ ٝزالالد  (2)ُـخ ػطث٤خ 

 306ُؾ ع : ًٞز أُوطض
 

أُؽزٟٞ اُسضؼ٢ اُضبُش ـ  أُوطضاد االذز٤بض٣خ 
 

ػِْ اُ٘لػ ػجط اُضوبك٠   :اؼْ أُوطض 

 ٗلػ 307: ًٞز أُوطض 

 كعبلقتة، النشأة تاريخ ك ، اىدافة ك الثقافى عبر النفس عمـ بهاىية تعريؼ الهقرر ىذا فى  الطالب يدرس
 استخداـ طرؽ ( ، الهقارف الهنيج )البيانات تحميؿ كطرؽ البحث كهناىج، االكائؿ كالركاد، االخرل باألفرع

 فى الثقافات عبر االنسانى السمكؾ فى االختبلؼ ك الشبية أكجة ، ثقافى عبر اطار فى النفسية االختبارات
 التنسئة / االجتهاعى السمكؾ / الهعرفية القدرات / االنفعاؿ / االدراؾ / المغة / الشخصية: الجكانب

 . السابقة الجكانب فى ثقافية عبر بحكث ك لدراسات تطبيقية لنهاذج عرض هع االتجاىات / االحتهاعية

 : هقترحة قراءات

. ة العربي النيضة دار  بيركت . الحضارل عبر النفس عمـ( 1988 )النيؿ أبك السيد هحهكد- 

- Berry ,J .w .,et al .(1997) .Hand Book of cross –cultural psychology.(vol)(1) theory and 

method (2nd.ed). boston : Allyn and Bacon, 

- Berry ,J .w .,et al .(1997) .Hand Book of cross –cultural psychology.(vol)(2) Basic 

processes and human develop  (2nd.ed). boston : Allyn and Bacon 

- Berry ,J .w .,et al .(1997) .Hand Book of cross –cultural psychology.(vol)(3) social 

behavior and Applications(2nd.ed). boston : Allyn and Bacon   

ػِْ اُ٘لػ االػال٠ٓ :اؼْ أُوطض 

 ٗلػ 308: ًٞز أُوطض 
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 الكسائؿ كانكاع ، الهتعددة كهجاالتو االعبلهى النفس بعمـ بالهقصكد تعريفا الهقرر ىذا فى الطالب يدرس

 الشخصى الهستكل عمى االنسانى الكعى تشكيؿ فى تمعبو الذل الدكر كبياف 0 الهختمفة ككظائفيا االعبلهية

 عهؿ فى النفسية النظريات استخداـ كيفية عمى كالتعرؼ ، الهختمفة العهرية الهراحؿ كفى كاالجتهاعى

 كتكزيع انتاج كيفية الهقرر ىذا فى الطالب يدرس كها ( االعبلهية الرسائؿ ) االعبلنية أك الدعائية الحهبلت

 الفرد هف كؿ عمى ىذا كؿ تأثير عمى كالتعرؼ 0 الهختمفة االعبلـ كسائؿ تقنيات عبر الهعمكهات كاستيبلؾ

 كفى ، الحياة جكانب كافة فى االنساف كخبرة ، بينيا التفاعؿ اساليب دراسة ككذلؾ 0 كالثقافة كالجهاعة

 دراسات هف تطبيقية نهاذج تقديـ هع 0 االقناع كاساليب كاالعبلف كالدعاية العاـ كالرأل االتجاىات تشكيؿ

  0 االعبلهى النفس عمـ هجاؿ فى اجريت كبحكث

 :  هقترحة قراءات

 االنجمك الهصرية :  القاىرة 0كسائؿ االتصاؿ ؛ نشأتيا كتطكرىا  ( 1985)خميؿ صابات  -1

2- Moriarity,E.S.(1991) Creative Advertising : Theory and Practice. (2)ed. 

New Jersey : Prentice Hall .                                                               

  3-Simonson,M.and Thompson,A. (1994) Educational Computing Foundations.                    

                  (2)ed U.S.A : Machmi llan college .                                                             

 أؼػ اُو٤بغ اُ٘لؽ٠: اؼْ أُوطض

 ٗلػ 401: ًٞز أُوطض

 ،كعبلقتو النفسي القياس حركة كنشأة كتاريخو النفسي القياس بهاىية تعريؼ الهقرر ىذا في الطالب يدرس
- الكقاية )هستكياتيا بكؿ النفسية الخدهة هجاؿ في النفسي كدكرالقياس االخرم النفس عمـ بفركع

 التصهيـ ككيفية استخداهيا كاخبلقيات النفسية كاالختبارات الهقاييس انكاع يدرس ككذلؾ(العبلج- التشخيص
 الطالب كيتدرب.الهعايير-الهكضكعية-التقنيف-الصدؽ-الثبات :الجيد الهقياس كهكاصفات ليا كالتطبيؽ

 بكافة النفسية كالهقاييس االختبارات اعداد في االحصاء استخداـ كعمي الجيد الهقياس بناء فنيات عمي
 بناء في الطالب هيارات لتنهية كذلؾ عهمي تدريب ساعات لو هخصص الهقرر ىذا اف كيبلحظ .انكاعيا
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 الخاصة الهعايير كاعداد التصحيح كاساليب نطبيقيا ككيفية النفسية كاالختبارات الهقاييس كتصهيـ كاعداد
. بيا

: هقترحة قراءات

. الهصرية االنجمك القاىرة،هكتبة5ط.النفسي القياس(2005)فرج صفكت- 

. الشرؽ دار:القاىرة.الرحهف عبد سعد ترجهة.كالهقاييس االختبارات(1983)تايمر ليكف- 

( 1 )اُزح٤َِ اُ٘لؽ٠ : اؼْ أُوطض 

 ٗلػ 402: ًٞز أُوطض 

 كنظرية كهنيج بو لمتعرؼ النفسي التحميؿ عف هقدهة(1)النفسي التحميؿ الهقرر ىذا في الطالب يدرس
 النفسية لمحياة تنظيـ البلشعكركقكة :الكبلسيكي الفركيدم التراث عمي عاهة كنظرة النفسي العبلج في كطريقة
 الجنسية النفسية،الحياة ،التنظيهات الدفاعية كاالساليب الصراع حؿ ههيز،طرؽ كهنيج الطميؽ ،التداعي

 كسيككلكجية انكاعيا ك النفسية كاالعصبة كتفسيرىا اليفكات ،هعني تتككف ككيؼ االعراض الطفمية،هعني
. الحمـ اخراج

. الهصرية االنجمك هكتبة:القاىرة.كالفمسفة العمـ بيف النفسي التحميؿ(1967 )فائؽ احهد- 

. االنجميزية المغة اك العربية المغة الي هنيا الهترجـ سكاء لفركيد االساسية الهؤلفات

ٗظٞص ٗلؽ٤خ ك٠ ػِْ اُ٘لػ االعزٔبػ٠ ثِـخ اٗغ٤ِع٣خ :  اؼْ أُوطض 

 ٗلػ 403: ًٞز أُوطض 

 كتكضح كتشرح االنجميزية بالمغة االجتهاعي النفس عمـ في هختارة نصكص الهقرر ىذا في الطالب يدرس
 النفس عمـ هاىية عف هقدهة يدرس فالطالب العربية المغة الي تترجـ ثـ بيا الكاردة كالهفاىيـ الهصطمحات
 كالحاجة االجتهاعي كاالدراؾ الشخصي كالحيز الجهاعو عضكية كابعاد بيا الصمة ذات كالعمكـ االجتهاعي

. كاالتجاىات االجتهاعية كالقكة االفراد بيف كالجاذبية االنتهاء الي

 :مقترحة قراءات

Colman،A.M  (2009): Dictionary of psychology. (3rd ed)USA:Oxford University 

press. 
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Salem،E.A (2011).Readings in social psychology.(7th ed)Cairo:Ain shams 

unv.press. 

)ػِْ ٗلػ اُ٘ٔٞ :   اؼْ أُوطض  ٓؽ٤ٖ٘  (4

ٗلػ 404: ًٞز أُوطض
 

 كالتغيرات كالخصائص كهراحمو العهؿ عف التقاعد كهفيكـ الشيخكخة هفيكـ الهقرر ىذا في الطالب يدرس
 لهرحمة الهصاحبة كاالجتهاعية كالحركية االنفعالية كالكجدانية كالهعرفية ،الفسيكلكجية،العقمية الجسهية
 االجتهاعي االدراؾ كهفيكـ العهؿ عف بالتقاعد الهرتبطة الهسنيف لهشكبلت الهفسرة كالنظريات الشيخكخة
 في كالتغير كالفعؿ القكؿ بيف االتساؽ كهدم الهسنكف يتصكرىا كها القيـ كدراسة لو الهفسرة كالنظريات

 الجسهية االهراض كاثر الهستخدهة كالكسائؿ اشباعيا ككيفية الشخصية كالحاجات االىتهاهات هجاؿ
 كالهسنيف الشباب بيف الهتبادلة العبلقة الطالب يدرس كها لمهسف االجتهاعي النفسي التكافؽ عمي الهزهنة
. لمهسف االجتهاعي النفسي كالتكافؽ االخر كتصكرات كاالتجاىات الهعتقدات كفؽ

: مقترحة قراءات

 كالنشر لمطباعة غريب دار:القاىرة .الهسنيف سيككلكجية في دراسات( 1997 )هحهدخميفة المطيؼ عبد- 
. كالتكزيع

. كالهعمكهات البشرية التنهية هركز:القاىرة.الهسنيف سيككلكجية( 1987 )قناكم هحهد ىدم- 

ػِْ اُ٘لػ اُلؽ٤ُٞٞع٢ :    اؼْ أُوطض 

ٗلػ 405: ًٞز أُوطض

 الكظائؼ ككظائفو، العصبي ،الجياز كحدكده الفسيكلكجي النفس عمـ تاريخ الهقرر ىذا في الطالب يدرس
 كاليرهكنات الصهاء كالغدد ، العصبي لمجياز الكيهيائية كالهكصبلت كالكبلـ كالمغة كاالدراكية الحسية

. كالعقاقير الجنسي ،السمكؾ كالتعمـ كالذاكرة كالعدكاف، العنؼ كاالحبلـ، النكـ االنفعاؿ،: هف كبل كفسيكلكجيا
. الهرتجعة الحيكية التغذية عف عهمية تطبيقات تقديـ الفسيكلكجي،هع النفس عمـ في البحث كطرؽ

: هقترحة قراءات

 الهصرية االنجمك:القاىرة. الفسيكلكجي النفس عمـ( 2005 )عكاشة احهد- 
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 .الهصرية النيضة: القاىرة . الفسيكلكجي النفس عمـ( 1995 )عمي القكم عبد ساهي- 

)ُـخ ئٗغ٤ِع٣خ : اؼْ أُوطض ( ٓزطِت ٤ًِخ ) ٓؼبعْ ٝزالُخ  (2

 406ُؾ ئٕ : ًٞز أُوطض
 

أُوطضاد اإلذز٤بض٣خ -  أُؽزٟٞ اُسضؼ٢ اُطاثغ
 

ػِْ اُ٘لػ اُط٣ل٢ :اؼْ أُوطض 

ٗلػ 407: ًٞز أُوطض

 

 النظـ الريفي، الهجتهع ،كخصائص الريفي النفس بعمـ لمهقصكد تعريؼ الهقرر ىذا في الطالب يدرس
.  الهصرية القرية ،هشكبلت كالهدينة الريؼ بيف الهتبادلة العبلقة طبيعة. الريفية القرية لبناء االساسية

 البيانات جهع كطرؽ البحث هناىج. القركم الهجتهع داخؿ  الصراع حؿ كاساليب االجتهاعي التفاعؿ انهاط

 .

: مقترحة قراءات

 ، هاجستير رسالة . الجهاعة شخصية في دراسة - الهصرم الفبلح( 1979 )خميؿ سيد هحهد هحهد- 
 . االداب كمية : شهس عيف جاهعة هنشكرة غير

. ف ب:القاىرة.الهصرية القرية(2000)عكدة هحهكد- 

ػِْ اُ٘لػ اُزغبضٟ : اؼْ أُوطض 

ٗلػ 408: ًٞز أُوطض

 هنيا النظرية اآلخرل النفس عمـ بفركع كعبلقتو التجارل النفس بعمـ تعريؼ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس
 كطرؽ ، الهستيمؾ كسمكؾ 0 كانكاعة التسكيؽ كهفيكـ : فيو الهطرحة كالهصطمحات كالهفاىيـ 0 كالتطبيقية

 كالذاكرة االدراؾ عهمية كاىهية كدكافعو الهستيمؾ كخصائص ، التسكيقية بالخدهات يتصؿ فيها القرار اتخاذ
 كانهاط االتجاىات كنكعية ، الهتعمـ كالسمكؾ الهعرفى الجانب دراسة ككذلؾ ، السمكؾ تشكيؿ ككيفية

 تحميؿ كيفية الهقرر ىذا فى الطالب يدرس كها 0 الهستيمؾ كاىتهاهات الهعرفية السهات اك الشخصية
 الهشكبلت حؿ لكيفية الهفسرة النظريات الى أضافة 0 التسكيؽ عهميات فى الفاعمية لتحقيؽ الهستيمؾ سمكؾ

 كاالعتقادات الحدس كهفيكـ ، عركض هف يقدـ فيها الثقة لفقداف الهؤدية بالعكاهؿ الهرتبطة كالهفاىيـ
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 عمى كالثقافى االقتصادل الهستكل تأثير كايضا ،الهختمفة كهستكياتو الهنتج تقييـ عمييا يتأسس التى السائدة
 هثؿ االجتهاعية الجهاعات كأيضا الفيزيقية البيئة عناصر خبلؿ هف ايضا تتشكؿ التى الهستيمؾ سمكؾ
 الهجاؿ داخؿ الشخصى السمكؾ كذلؾ الهقرر كيتضهف االجتهاعى كالرضا االجتهاعى كالبناء االسرة

  0 االنفعالى / الهعرفى كالنهط كالدكافع االدارؾ اطار فى السمكؾ ىذا كابعاد التجارية

: مقترحة قراءات

1-Foxall,G.R.et.al (2008) Consumer Psychology for Marketing .(2)ed U.S.A : 

South-western,cengage Learning .     

2-Michael  R.Soloman (1993) Consumer Behavior. (2) ed. U.S.A: 

Boston:Alon Bacon .                                                                            
أُؽزٟٞ اُسضؼ٢ اُربٓػ ــ أُوطضاد اإلعجبض٣خ 

 

)ٓوب٤٣ػ شرظ٤خ : اؼْ أُوطض 1 )

ٗلػ 501: ًٞز أُوطض

 الهختمفة االتجاىات ك كالنظريات الهختمفة كهككناتيا بالشخصية التعريؼ الهقرر ىذا في الطالب ٌدرس 
  قياس أىداؼ عمى كذلؾ كيتعرؼ الشخصية في البحث تاريخ عف هقدهة يتناكؿ كها كقياسيا دراستيا في

 ك كثباتيا صدقيا حيث هف الشخصية هقاييس يتناكؿ كها ، الشخصية في القياس هشكبلت ك الشخصية
 التقرير استبيانات كىي الشخصية قياس كسائؿ ألحد نهكذج عمى الطالب يتعرؼ ،ك بيا الهستخدهة الهعايير
 الككهبيكتر بكاسطة الشخصية اختبارات اجراء ،ككيفية كرائيها النظرية الخمفية ك الهراجعة كقائهة الذاتي

 بالتطبيؽ الخاصة األخبلقيات عمى الطالب يتعرؼ كها ، لمحالة الهناسبة األداة انتقاء طرؽ ،ككذلؾ كتفسيرىا
.  الشخصية تقييـ هجاؿ في كالتفسير

:  مقترحة قراءات

  .الهصرية النيضة هكتبة : القاىرة. كقياسيا الشخصية( 1959 )كآخركف هميكة لكيس- 

Aiken, L., (1996) Personality Assessment Methods & Practices. (2 nd ed). Seattle: 

Hogrefe & Hurber Publishers.   

)ئذزجبضاد هسضاد ػو٤ِخ : اؼْ أُوطض  1 )

ٗلػ 502: ًٞز أُوطض
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 الذكاء هقاييس خبلؿ هف لو الهختمفة كالتعريفات عاهة عقمية كقدرة الذكاء الهقرر ىذا فى الطالب يدرس
 التنظيـ تناكلت التى النظريات عمى الطالب يتعرؼ كها .كاإلستعداد كالهيارة القدرة هابيف كالفرؽ.الهتعددة
 عمى كتركيزه كجيمفكرد ،(ثرستكف-ثكرنديؾ-سبيرهاف )العكاهؿ هنظكر هف العقمية لمقدرات الهعرفى العقمى
 عمى يتعرؼ كها(.بياجيو )العهميات هنظكر هف التقكيهية كالقدرات كالتباعدل التقاربى التفكير قدرات هف كبل

 . العقمية القدرات عمى  كالذاكرة اإلنفعاالت كتأثير .ايزنؾ عند الثبلثى لمتنظيـ العاـ النهكذج

 : هقترحة قراءات

. العربى الفكر دار :القاىرة .  ْط. الذكاء( .٩ُٕٔ )البيى فؤاد- 

 الكفاء دار:  المعلومات وتجهٌز العقلى للتكوٌن المعرفٌة األسس. (٩٩ُٓ )الزيات هصطفى فتحى- 

 

ٗلػ 503: ًٞز أُوطض
ػِْ اُ٘لػ اُزغط٣ج٠ :  اؼْ أُوطض 

 الضبط هثؿ االساسية كالهفاىيـ كنشأتو التجريبى النفس بعمـ التعريؼ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس 
 اختيارىا كطرؽ الفركض كانكاع التجربة سؤاؿ اك هشكمة صياغة كيفية عمى يتعرؼ كها كالعشكائية كالتحكـ

 التجريبية التصاهيـ انكاع يتعمـ ،ككذلؾ ضبطيا كطرؽ التجريبية العينة اختيار ككيفية ليا اهثمة عرض هع
 البيانات تحميؿ كطرؽ لمتجريب تخضع سكؼ التى الهياـ اك السمكؾ اختيار ككيفية بينيا كالفركؽ الهختمفة
 التجريبى البحث اخبلقيات عمى كيتعرؼ التجارب نتائج بتفسير الخاصة االحصائية كاالساليب كتفسيرىا
 النفس عمـ فى التجريب فى الرئيسية لمقطاعات تطبيقية نهاذج عرض هع النفس عمـ فى التجريب كحدكد
 هثؿ القطاعات كىذه لمتجربة كهثاؿ بو التجارب اجراء ككيفية الهكضكع /بالقطاع التعريؼ حيث هف
 النفس عمـ هكضكعات فى التجريب ،ك الهشكبلت كحؿ التفكير – الذاكرة – االنتباه – التعمـ- االدراؾ)

 االكمينيكى النفس عمـ هكضكعات فى ،التجريب االجتهاعى كالدكر الجهاعة كديناهيات كاالتجاه االجتهاعى
 الخاص كالتقرير النتائج كتابة كيفية عمى الطالب يتعرؼ ،كها العبلج كطرؽ النفسية االهراض حيث هف

. بالتجربة

 :مقترحة قراءات
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        - Levin,I.,etal.,(1995).Experimental Psychology.Contemporary 

methods,Applications.Madison,Bcnchmark Publisher. 

- McBurney, D., (1990). Experimental Psychology.(2nded).California: Wadsworth 

Publishing company. 

)اُزح٤َِ اُ٘لؽ٠ :   اؼْ أُوطض  2 .)

ٗلػ 504: ًٞز أُوطض

 التحميؿ نظرية بعد تطكرت التى النفسية التحميمية النظريات( 2 )النفسى التحميؿ هقرر فى الطالب يدرس
 اهريكا فى سكليفاف ستاؾ ىارل : الذىاف هجاؿ كفى ، فركيد كانا كبليف هيبلنى: الطفكلة هجاؿ فى النفسى
 بيف تجهع التى الكليفية النظريات ككذلؾ كجكنثيريؼ فيربيرف بالهكضكع العبلقة فى الهكضكعاتية كالنظرة
 هجاؿ فى النظرية االسس لتمؾ الطالب كبدراسة. الكاف جاؾ كرنبرج، : نفسى تحميمى نظرل اتجاه هف اكثر

 كالرسـ كالفف ، كالقصة الركاية :لبلدب النفسية الدراسة فى كتطبيقيا الهعاصر ك الحديث النفسى التحميؿ
. كالسنيها الدراها ككذلؾ كالنحت

: هقترحة قراءات  

.      ذكره ههاسبؽ هعاصر تحميمى اتجاه اك النظرية رائد لكؿ االساسية الهؤلفات الطالب يطالع

ػِْ اُ٘لػ أُؼطك٠ : اؼْ أُوطض

ٗلػ 505: ًٞز أُوطض

 ، اآلخرل النفس عمـ بفركع كعبلقتو الهعرفى النفس عمـ بهاىية تعريؼ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس
 االحساس : الهعرفى النفس عمـ فى الهطركحة كالهصطمحات كالهفاىيـ . النفسية الخدهة هجاؿ فى كاىهيتو
 العقمى كالتصكر التفكير ، الهفيكـ كتككيف ، التذكر ، التعمـ ، االنتباه ، النهط عمى التعرؼ كاالدراؾ،
 كاساليب هعالجتيا كطرؽ الهعمكهات استقباؿ : كيفية كذلؾ كيدرس .االنفعاالت ، الذكاء ، المغة ، كالتخيؿ
 / الداخمية بالبيئة التأثر ، هعيا التفاعؿ ، كتطكرىا كسمككية كهزاجية عقمية انتباجات الى كتحكليا تعمهيا

 . الخارجية

 : مقترحة قراءات
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 هكتبة : القاىرة . كآخركف الصبكة نجيب هحهد ترجهة . الهعرفى النفس عمـ( 2000 )سكلسك ركبرت- 
. الهصرية االنجمك

 النشر دار : القاىرة(. 1)ج كبحكث دراسات : الهعرفى النفس عمـ( 2001 )الزيات هصطفى فتحى- 
. لمجاهعات

 دار : القاىرة(. 2)ج . كنظريات كنهاذج هداخؿ : الهعرفى النفس عمـ( 2001 )الزيات هصطفى فتحى- 
. لمجاهعات النشر

. ػِْ اُ٘لػ اإل٣غبث٠:  اؼْ أُوطض 

ٗلػ 506: ًٞز أُوطض 

 اآلخرل النفس عمـ بفركع كعبلقتو ، االيجابى النفس عمـ بهاىية تعريؼ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس
 النفس عمـ فى الهطركحة كالهصطمحات كالهفاىيـ . النفسية الخدهة هجاؿ فى كاىهيتو كاىدافو
 : االجتهاعية الهساندة ، الحياة هعنى ، الحياة هف اليدؼ ، الحياة جكدة ، التساهح ، السعادة:االيجابى
 افضؿ هستكل تحقيؽ ككيفية . الدعابة ركح الحكهة ، القرار اتخاذ ، النفسى االحتراؽ ، االفضؿ الكجكد
 كهيارات كتحديتيا الحياة ضغكط كهكاجية الهشكبلت حؿ كاساليب طرؽ الطالب فيدرس. الفرد لحياة

 . اليدؼ ك الهعنى ال الدائـ االشباع لهرحمة الكصكؿ ككيفية لمشخصية االيجابية كالسهات الهكائهة

  :مقترحة قراءات

. جرير هكتبة: الرياض( هترجـ .)االيجابية الحياة( 2007 )فيرابيفر- 

. جرير هكتبة: الرياض( هترجـ )االيجابى التفكير( 2008 )فيرابيفر- 

. لمنشر العيف دار: القاىرة.كآخركف االعسر صفاء ترجهة. الحقيقية السعادة( 2005 )سميجهاف هارتف- 

 الهعرفة عالـ: الككيت. القادر عبد فيصؿ: ترجهة. السعادة سيككلكجية( 1993 )أرجابيؿ هايكؿ- 
(. 175)العدد.

)ُـخ ػطث٤خ : اؼْ أُوطض ( ٓزطِت ٤ًِخ ) ٗظط٣بد اُ٘وس األزث٠  (3

 507ُؾ ع : ًٞز أُوطض
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أُؽزٟٞ اُسضؼ٢ اُربٓػ ــ أُوطضاد االذز٤بض٣خ 
 

. ؼ٤ٌُٞٞع٤خ أُطأح:   اؼْ أُوطض 

 ٗلػ508: ًٞز أُوطض 

 بافرع الهقرر ىذا كعبلقة( الهرأة سيككلكجية )الهرأة النفس عمـ بهاىية تعريؼ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس
 : االساسية كالهصطمحات كالهفاىيـ. النفسية الخدهة تقديـ هجاؿ فى كاالىداؼ كاالىهية. اآلخرل النفس عمـ

 الهرأة ضد العنؼ- العرفى الزكاج – العنكسة – الطبلؽ – االدكار صراع – العاهمة األـ – الزكجة- االنثى
 الهرأة بيف كالهكائهة التكافؽ كانهاط الحياتية الضغكط هكاجية كاساليب الصراع حؿ طرؽ – االناث ختاف– 

 عف النهطية كالصكر لمهرأة كالنفسى كاالجتهاعى البيكلكجى التككيف الطالب يدرس كها. الخارجى كالهجتهع
 النفس عمـ نطاؽ فى اجريت التى كالبحكث الدراسات بعض هف تطبيقية كنهاذج هختمفة هجتهعات فى الهرأة
. الهرأة

:  مقترحة قراءات

. االداب كمية.شهس عيف جاهعة.القاىرة.الهعاصرة القضايا كبعض الهرأة( 2010 )هحهكد احهد هجدة- 

. الهصرية االنجمك هكتبة : القاىرة(. 2 )ط.هعاصرة قضايا : الهرأة سيككلكجية( 1999 )رهزل ناىد- 

ػِْ اُ٘لػ اُزطثٟٞ :   اؼْ أُوطض 

 ٗلػ509: ًٞز أُوطض 

 النفس بعمكـ كعبلقتو ، كفركعو دراستو كهجاالت التربكل النفس بعمـ تعريؼ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس
 لمهفاىيـ الطالب يدرس كها. النفسية الخدهة هجاؿ فى التربكل النفسى االخصائى كدكر االخرل

/  االتجاىات/ االدراؾ/ الدكافع / الهعرفى العقمى النهك : التربكل النفس بعمـ الصمة ذات كالهصطمحات

 الدراسى التأخر/ الدراسى التحصيؿ/العقمية االعاقة/ الهيكؿ/ الهكىبة/ االبتكار/ االبداع/ التفكير/ التذكر
 عمى الطالب يتعرؼ ككذلؾ.التعميـ هف التسرب/السمكؾ تعديؿ /النفسى البرناهج / الدراسى الهنيج/ التقييـ/

. الهجاؿ ىذا فى اجريت كدراسات لبحكث نهاذج هع : التربكل النفس عمـ فى البحث كهناىج اساليب

: مقترحة قراءات

 عبد كاهانى السرسى اسهاء ترجهة الهعرفية التربية الى هدخؿ( 2008 )كككندال ادرياف اشهاف- 
. الهصرية االنجمك هكتبة : القاىرة.الهقصكد
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. الهصرية االنجمك هكتبة : القاىرة .التربكل النفس عمـ( 2004 )حطب ابك كفؤاد صادؽ اهاؿ- 

 هكتبة: القاىرة. التربكل النفس عمـ الى هدخؿ( 2002 )الطكاب هحهكد كسيد هنسى الحميـ عبد هحهكد- 
. الهصرية االنجمك

أُوطضا د اإلعجبض٣خ _أُؽزٟٞ اُسضاؼ٢ اُؽبزغ 
 

)ٓوب٤٣ػ شرظ٤ٚ :   اؼْ أُوطض  2 .)

 ٗلػ601: ًٞز أُوطض 

 استبيانات في البحث تاريخ حيث هف الهختمفة الشخصية تقييـ طرؽ الهقرر ىذا في الطالب يدرس
 يتناكؿ ،كها لو الههيزة السيككهترية الخصائص ك نكع كؿ كراء النظرية الخمفية ك كأنكاعيا الشخصية

 أهثمة عرض ك ليا الهسفرة كالنظريات بالهكضكع التعريؼ حيث هف الشخصية بقياس الخاصة الهكضكعات
 الذكاء اختبارات – التكافؽ هقاييس –الهيكؿ ك القيـ قياس هثؿ بيا الخاصة لبلختبارات نهاذج ك

 تصحيحيا طرؽ ك االساليب ىذه أنكاع ك باالسقاط التعريؼ حيث هف األسقاطية كاالساليب- االجتهاعي
 ك التكهمة كاختبارات التداعي أساليب عمى التعرؼ تتضهف بحيث لمتفسير الهختمفة النظر ككجيات كتفسيرىا
 ، كالعبلج كالتنبؤ التشخيص في األساليب ىذه دكر ك الركرشاخ كاختبار البنائية كاألساليب الرسـ اختبارات
 كطريقة هكاده ك االختبار هف الغرض عمى النفسية الهقاييس ك االختبارات ىذه كافة هف الطالب كيتعرؼ
.   اختبار بكؿ الخاص التقرير كتابة ككيفية ، بو الخاص التفسير ك التصححيح ك التطبيؽ

:  مقترحة قراءات

. الهصرية االنجمك هكتبة : القاىرة. الشخصية تقييـ.االكمينيكي النفس عمـ( 1998 )هميكة لكيس

  .الهصرية النيضة هكتبة : القاىرة. كقياسيا الشخصية( 1959 )كآخركف هميكة لكيس

Aiken, L., (1996) Personality Assessment Methods & Practices. (2 nd ed). Seattle: 

Hogrefe & Hurber Publishers.   

)ئذزجبضاد هسضاد ػو٤ِٚ :   اؼْ أُوطض  2 .)

ٗلػ 602: ًٞز أُوطض 
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 المفظية الطبلقة عمى القدرة – العددية القدرة ) األكلية الطائفية القدرات الهقررهجهكعة ىذا فى الطالب يدرس
 قدرة –التذكرية القدرة –اإلستنباطية القدرة- اإلستقرائية القدرة-الهكانية القدرة –المفظى التعبير عمى القدرة–

 القدرة-الرياضية القدرة –الصاهتو القراءة عمى القدرة )الهركبة الطائفية القدرات كهجهكع ( اإلدراكية السرعة
 هنيا كؿ فى عجز حدكث عف الناتجة األثار ك قياسيا كطرؽ هنيها قدرة كؿ نهك حيث هف..( الهيكانيكا

 عمى الطالب يتعرؼ كها. الهختمفة الذكاء هقاييس خبلؿ هف العجز ذلؾ عف الكشؼ ككيفية الفرد لدل
جراء لمراشديف ك لؤلطفاؿ ككسمر هقياس الهختمفة، بصكرة بينيو هقياس : اآلتية الهقاييس هجهكعة  هقارنة كا 
 عمى يتعرؼ كها .هنيها لكؿ كالضعؼ القكل كجكانب التاريخية كالخمفية النظرية البناء حيث هف بينيها
 اإلبداعية القدرات تقيس التى كاإلختبارات الفارقة اإلستعدادات كبطارية األكلية العقمية القدرات بطارية
 عمى الهؤثرة النفسية كاألهراض. لؤلطفاؿ العقمى الحركى لئلرتقاء بيمى كهقياس األطفاؿ لذكاء كاتؿ كاختبار

 . الهقاييس تمؾ بإستخداـ عنيا الكشؼ ككيفية القدرات تمؾ

  :مقترحة قراءات

. العربى الفكر دار :القاىرة .  ْط. الذكاء( .٩ُٕٔ )البيى فؤاد- 

  .الكفاء دار : الهعمكهات كتجييز العقمى لمتككيف الهعرفية األسس(. ٩٩ُٓ )الزيات هصطفى فتحى- 

ٗظٞص ٗلؽ٤ٚ ك٢ ػِْ اُ٘لػ اُزغط٣ج٢ ثِـخ اٗغ٤ِع٣خ :   اؼْ أُوطض 

ٗلػ 603: ًٞز أُوطض 

 كتكضح كتشرح االنجميزيو بالمغو التجريبي النفس عمـ في هختاره نصكص الهقرر ىذا في الطالب يدرس

 كالهناىج،التجريبي النفس عمـ تعريؼ يدرس فالطالب العربيو المغو الى تترجـ ثـ ،كالهفاىيـ الهصطمحات

 اإلحتفاظ :الذاكره تحسيف طريؽ – هراحميا – انكاعيا –فالذاكره ، فيو الهستخدهو

 حؿ طرؽ – انكاعو – هاىيتو : التفكير هيارة التركيز هيارة تنهية – اسبابو- هاىيتو:النسياف.اإلسترجاع/

. اإلستعدادات،الذكاء ،كالهيارات، القدرات : قياس الهشكبلت

: قراءات مقترحه
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- Colman,A.M.(2009)Dictionaryofpsychology.(3ed.ed)USA:Oxford 

University Press. 

- Salem,E.A.(ed.) (2011)Reading in Experimental Psychology. 

Cairo:Ain Shams Unv.Press. (15.ed.) 

. ػِْ ٗلػ اُظحٚ:   اؼْ أُوطض 

ٗلػ 604: ًٞز أُوطض 

 بينو كالفركؽ ، الصحو نفس عمـ كتاريخ ، الصحو نفس عمـ بهفيكـ تعريؼ الهقرر ىذا في الطالب يدرس
 كالبحث كالعبلج التشخيص هجاؿ في الصحي النفسي األخصائي كاجبات ك،بو الصمو ذات العمكـ كبيف

 لمفرد العاهو الصحو عمى كاثرىا كالسمبيو اإليجابيو الصحي السمكؾ انهاط يدرس كها . كالكقايو العمهي
 البدنيو االعراض ذات الحاالت في التدخؿ اساليب الجيده بالصحو الهرتبطو كالهعتقدات السمكؾ نظريات.

  .الجراحات األلـ تخفيؼ ككسائؿ. الشراييف تصمب /الضغط/السكر )الهزهنو

 :قراءات مقترحه 

- LastJ.M.AR.B. Wallace (eds) (1992) Public Health and Preventive 

Medicine (13th edn) Norwalk,CI : Appleton and Lange.  

- Sarafino,E.(1994)Health Psychology :Biopsychological 

Interaction.New York:john Wiley and Sons.Inc. 

ػِْ اُ٘لػ اُغ٘بئ٢ :   اؼْ أُوطض 

ٗلػ 605: ًٞز أُوطض 

 كتعريؼ التاريخي كتطكره دراستو كهكضكع الجنائي النفس عمـ تعريؼ الهقرر ىذا في الطالب يدرس

 . لو الهفسره كالنظريات اإلجراهي السمكؾ كخصائص اإلجراهي السمكؾ دراسة في البحث كهناىج .الجريهو

 البغاء :جرائـ لمهجتهع الهضاده كالشخصيو األحداث جناح هثؿ: الهنحرؼ السمكؾ هف الهختمفو كاالنكاع

 الجنائي التحقيؽ ككسائؿ الجنائي العهؿ اركاف . كالرشكه القتؿ كجرائـ كاإلحتياؿ كالنصب كاإلغتصاب كالزنا

 كالهرض الجنائيو كالهسئكليو. الجنائي لؤلستجكاب النفسيو كاألسس القضائيو لمشياده النفسيو كالدراسو، 

 . العقابيو الهؤسسات في النفسي األخصائي كدكر، النفسي
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: قراءات مقترحه

 .العربيو النيضو دار ، بيركت، قراءات فً علم النفس الجنائً (1990 )ابراىيـ سند رزؽ- 

 . العربي الفكر دار : القاىره،   علم النفس الجنائً(2003)ربيع شحاتو هحهد- 

. هيدانيو ك نظريو دراسو :الجنسيف بيف كالفركؽ  سٌكلوجٌة الجرٌمه(1990 )اهلل عبد اسحاؽ نجيو- 

 . ف ب : القاىره

. ؼ٤ٌِٞع٤خ ش١ٝ اإلػبهبد:   اؼْ أُوطض 

ٗلػ 606: ًٞز أُوطض 

 هف الهختمفو كاالنكاع . الصمو ذات كالهصطمحات اإلعاقو بهفيكـ تعريؼ الهقرر ىذا في الطالب يدرس
 ،  االنتشار نسب : حيث هف ككذلؾ. المغكيو الحركيو ، اإلنفعاليو .السهعيو ، البصريو ، العقميو : اإلعاقو

 كاالساليب التشخيص ككيفية لبلصابة الهؤدية كالعكاهؿ ، الههيزة  كاالجتهاعية كالنفسية الجسهية الخصائص
  العبلجية االستراتيجيات عمى  التعرؼ الى اضافة 0 الهستخدهة كاالختبارات كالهقاييس

 أك الشخصية الهيارات كتنهية السمكؾ تعديؿ بيدؼ ليا براهج تصهيـ ككيفية 0 الهختمفة كالتأىمية
 براهج تصهيـ فى اتباعيا ينبغى التى الكيفية عمى التعرؼ الى اضافة 0 الحياتية أك الهعرفية أك االجتهاعية

 بالجكانب الطالب كعى كتنهية 0 الهجتهع فى ىؤالء ادهاج كيفية فى الحاؿ ككذلؾ 0 لذكييـ تأىمية
 0 الهيدانية الزيارات خبلؿ هف االعاقة ذكل هف الفئات ىذه هع بيا االخذ ينبغى التى االخبلقية

:   قراءات مقترحة 

هركز : االسكندرية   0انغبطخ  مٛكٕنٕرٛخ االؽفبل ؽٖٔ االصتٛبربد (1998)سيير كاهؿ احهد  -1
 0االسكندرية لمكتاب

  0 الهصرية االنجمك : القاىرة 0 موسوعة التربٌة الخاصة (1987 )االشكؿ الديف عز عادؿ

 الفكر دار : القاىرة 0 كتربيتيـ الخاصة االحتياجات ذكل سيككلكجية( 1996 )القريطى اهيف الهطمب عبد
 0 العربى
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)ُـخ ئٗغ٤ِع٣خ : اؼْ أُوطض ( ٓزطِت ٤ًِخ ) ٓحبزصخ ٝرسض٣جبد ُـ٣ٞخ  (3

 607ُؾ ئٕ : ًٞز أُوطض
 

أُوطضا د اإلذز٤بض٣خ - أُؽزٟٞ اُسضاؼ٢ اُؽبزغ 
 

. ػِْ اُ٘لػ اُؽ٤بؼ٢:   اؼْ أُوطض 

ٗلػ 608: ًٞز أُوطض 

 التنشئو ثـ ،فيو البحث كطرؽ ،كتاريخو السياسي النفس عمـ بهاىية التعريؼ الهقرر ىذا في الطالب يدرس
 التفاكض كهيارات، الدكليو النزعو: هثؿ الجهاعات بيف كالتكتر الصراع حؿ كاساليب كطرؽ ،السياسيو

 السياسي القرار صانعي القاده شخصيات هف نهاذج تقديـ هع السياسيو كالهشاركو اإلنتخابي السمكؾ ككذلؾ،
 . السياسى الناشط بيا يتهتع اف يجب التى كالهيارات الهكاصفات عمى التعرؼ الى اضافو .العالـ في

 :قراءات مقترحه    

 كىبو ربيع : ترجهة السياسي النفس عمـ في الهرجع ( 2010 ( )هحرريف )كاخركف س . اك.دايفد- 
 . لمترجهو القكهي الهركز: القاىره( . 1 )ج . كاخركف

 كىبو ربيع : ترجهة السياسي النفس عمـ في الهرجع ( 2010 ( )هحرريف )كاخركف س . اك.دايفد- 
 . لمترجهو القكهي الهركز: القاىره( . 2 )ج . كاخركف

 .الهصريو األنجمك هكتبة القاىره . كعالهيا عربيا : السياسي النفس عمـ( 2008 )النيؿ ابك السيد هحهكد- 

-Kuklinski.,H. Games & Chong . D. (2002)(ed) Thinking about Political Psychology: Studies 

in Political Psychology and Public Opinion.new York .university of Cambridge press. 

ؼ٤ٌِٞع٤خ اإلزٓبٕ : اؼْ أُوطض

  ٗلػ609:  ًٞز أُوطض

 هستكل االدهاف ىؿ كبياف االدهاف هفيكـ عمى كيتعرؼ االدهاف سيككلكجية الهقرر ىذا فى الطالب يدرس
 االدهاف هعدالت كاختبلؼ النفسية الحالة عمى الهؤثرة الهكاد هف الهختمفة كاالنكاع هستكيات عدة اـ كاحد
 العبلجية كالطرؽ االدهاف لهنشىء الهفسرة كالنظريات. الثقافى اـ التعميهى اـ العهرل الهستكل اـ لمنكع تبعا
 كالبحكث الدراسات هف هجهكعة عرض هع العبلجى كالفريؽ كانكاعيا الكقاية كطرؽ كالجهاعية الفردية :

. االدهاف سيككلكجية هجاؿ فى اجريت التى
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: مقترحة قراءات

: القاىرة.هصر فى االدهاف هشكبلت هكاجية فى هتكاهمة كقائية سياسة نحك( 1988 )سكيؼ هصطفى- 
.  كالجنائية االجتهاعية لمبحكث القكهى الهركز

 الهركز : القاىرة.الطمب خفض : الهخدرات هشكمة لهكاجية االخر الطريؽ( 1990 )سكيؼ هصطفى- 
. كالجنائية االجتهاعية لمبحكث القكهى

(. 205)العدد .الهعرفة عالـ: الككيت.تكاهمية نظرة : كالهجتهع الهخدرات( 1996 )سكيؼ هصطفى- 

McMurran,M.(1990)ThePsychologyofaddiction.London:Taylor,Francis 

Inc                                                                                                                 

أُوطضا د اإلعجبض٣خ - أُؽزٟٞ اُسضاؼ٢ اُؽبثغ 
 

ػِْ اُ٘لػ أُطض٢ : اؼْ أُوطض

 ٗلػ701: ًٞز أُوطض

 كبياف األخرل النفس عمـ بأفرع كعبلقتو الهرضى النفس عمـ بهاىية تعريؼ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس
 كالعقمية النفسية كاألهراض اإلضطرابات أنكاع عمى كالتعرؼ النفسية الخدهة هجاؿ فى كأىهيتو أىدافو

 يدرس فالطالب تشخيصيا كأساليب كتظكرىا لتككينيا الهييئة كالعكاهؿ أسبابيا كبياف الههيزه كأعراضيا
 الكسكاس ، الهخاكؼ ، القمؽ : العصابية كاألهراض القطب الثنائى الهزاج ، الفصاـ : الذىانية األهراض
نحرافات ، النفسى اإلكتئاب ، الصدهة بعد ها إضطراب ، القيرل  اإلضطرابات ، السيككباتية : السمكؾ كا 

 النفسى البيكلكجى كالهدخؿ كاإلضطرابات األهراض لتمؾ الهفسرة النظر بكجيات بياف هع السيككسكهاتية
 .  شارح كنهكذج إكمينيكية لحاالت تفصيمى كعرض ، اإلجتهاعى

: قراءات مقترحة

 : القاىرة ، إبراىيـ سند رزؽ : ترجهة . الهرضى النفس عمـ فى حالة دراسات( 2000 )كآخركف أكلتهانز
  .كالنشر لمطبع الحكيـ دار

 لمطبع الحكيـ دار : القاىرة . إبراىيـ سند رزؽ : ترجهة ، النفسية األعراض ( 1993 ) بركنك . ج فرانؾ
  .كالنشر
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- Davison,G.C.,& Nealer, J.M.(1994) Abnormal Psychology (6
th
 ed). New 

York;wiley.                                                                                        

أٓطاع ٗلؽ٤خ ُألطلبٍ : اؼْ أُوطض

  ٗلػ 702:    ًٞز أُوطض

 نظر كجيات هف كالهراىقة الطفكلة فى النفسية االضطرابات اسباب الهقرر ىذا فى الطالب يدرس 
 الى كاالضافة كالسمككى، الهعرفى كالهنظكر كاالجتهاعى النفسى كالهنظكر البيكلكجى كالهنظكر هتعددة
 عمى التعرؼ ككذلؾ لبلطفاؿ النفسية االضطرابات عبلج فى الحديثة العبلجية االساليب اىـ عمى التعرؼ
 االساسية االعراض الطالب يحدد حيث لبلطفاؿ النفسية لبلضطرابات كالتشخيص التقييـ عهمية

 كالتحدل العناد ،كاضطراب الحرهة كفرط االنتباه نقص كأضطراب )الخارجية السمككية لبلضطرابات
 القمؽ كأضطراب) الداخمية االنفعالية االضطرابات اعراض عمى يتعرؼ ككذلؾ( السمكؾ كاضطراب
 اضطرابات اعراض يحدد ككذلؾ الجسهى الشكؿ ذات كاضطرابات ، الصدهة بعد ها كاضطراب( كاالكتئاب

 عمى التعرؼ عف فصبل التفككى الطفكلة اضطراب ريت ،اسبرجر، الذاتكية اضطراب هثؿ الشاهمة النهك
 الطفكلة فى التغذية اضطرابات اعراض تحديد جانب الى. التعمـ كصعكبات العقمى التخمؼ اعراض

 التعرؼ ،كذلؾ البلارادل كالتبرز التبكؿ االخراج اضطرابات الى باالضافة الهراىقة فى االكؿ كاضطرابات
. العقاقير استخداـ اساءة اعراض عمى

: هقترحة قراءات

 ،لهيس صادؽ ايناس :االطفاؿ،ترجهة عند المغة اضطرابات:الديسمكسيا( : 2006 )ديهكف أنى- 
. لمثقافات االعمى الهجمس ، الراعى،القاىرة

. الجاهعية الكتب دار ، لبلطفاؿ النفسية االضطرابات( : 1979 )شعبلف هحهد- 

 . ،القاىرة كالعبلج النفسية كالهشكبلت كالهراىقة الطفكلة( : 1992 )حهكده هحهكد- 

)ػِْ اُ٘لػ اإل٢ٌ٤٘٤ًِ :  اؼْ أُوطض 1 )

   ٗلػ703:  ًٞز أُوطض

 الطريقة في كالتنبؤ التشخيص كأنكاع كنشأتو، اإلكمينيكي النفس بعمـ تعريؼ الهقرر ىذا في الطالب يدرس
 طريقة عمى التعرؼ ككذلؾ كأىدافيا، اإلكمينيكية كالهبلحظة كفنياتيا، التشخيصية كالهقابمة اإلكمينيكية،
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 كتصنيفات اإلكمينيكية، الدراسة إجراء كخطكات بأدكات يمـ كأف بتصهيهيا، الخاصة كالنهاذج الحالة، دراسة
 بنهاذج كالتعريؼ العهيؿ، هع إكمينيكية عبلقة إقاهة ككيفية الشكمي، غير التقييـ كطرؽ اإلكمينيكي، الهنيج

. اإلكمينيكي النفسي األخصائي كخصائص كهيارات الههارس، العالـ كطريقة اإلكمينيكية الههارسة

: هقترحة قراءات

 هحهد: ترجهة. كاإلرشادم اإلكمينيكي النفس عمـ في البحث هناىج(: 1999 )كآخركف باركر كربسي- 
. الهصرية األنجمك هكتبة ، القاىرة. كآخركف الصبكة نجيب

 .الهصرية األنجمك هكتبة ، القاىرة القدرات، تقييـ : اإلكمينيكي النفس عمـ(: 1997 )هميكة كاهؿ لكيس- 

ػِْ اُ٘لػ اإلزاض١ ٝاُز٘ظ٢ٔ٤ : اؼْ أُوطض

    ٗلػ704:    ًٞز أُوطض

 بو، الخاصة كاألىداؼ كنشأتو، كالتنظيهي، اإلدارم النفس بعمـ تعريؼ الهقرر ىذا في الطالب يدرس
 كها الهيني، التكافؽ سكء كهظاىر الهيني، التكافؽ قياس ككيفية الهيني، كالتكافؽ النفسي التكافؽ كهعنى
 الهيني كالتصنيؼ الهيني كالتكجيو الهيني االختيار طريؽ عف لمعهؿ الفرد إعداد كيفية عمى يتعرؼ
 الهقابمة كدكر الفرد، تحميؿ كطرؽ كخطكاتو، العهؿ بتحميؿ كالهقصكد الهيني، كالنقؿ الهيني كالتأىيؿ

 العهؿ ظركؼ هعرفة طريؽ عف لمفرد العهؿ إعداد كيفية عمى يتعرؼ كها النفسية، كاالختبارات التشخيصية
 كتأثير كالتنظيـ، اإلدارة كسيكمكجية اإلنتاج، كهعنى اإلنتاجية، الكفاية عمى كتأثيرىا كأىهيتيا، الفيزيقية،
  عمى التعرؼ ككذلؾ كاإلنتاج، الفرد عمى االجتهاعي كالتنظيـ الهعنكية كالركح اإلدارية األجكاء

 تطكيرىا، ككسائؿ الكظائؼ، تقييـ ككيفية كأسبابيا، كاإلصابات الحكادث كهشكمة الصناعي، األهف سيكمكجية
. كانكاعيا كالقيادة الرؤساء، ككظائؼ

: هقترحة قراءات

. قباء دار القاىرة، .علم النفس الصناعً والتنظٌمً (2000 )طو القادر عبد فرج- 

. الهصرية األنجمك هكتبة القاىرة،، سٌكلوجٌة إدارة األعمال ( :1960 )دسكقي كهاؿ- 

. العربية النيضة دار ، بيركت ، بحوث عربٌة وعالمٌة: علم النفس الصناعً  (:1985 )النيؿ أبك السيد هحهكد- 
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  - Jewell, N. , Siegall, M. (1990): Contemporary Industrial L Organizational Psychology. 2 ed. 

St. Paul: West Publishing  

 ٝػالع٢ ٗلؽ٢ طت:  أُوطض اؼْ

 705: ًٞز أُوطض

 ك التصنيؼ حيث هف كالنفسية العقمية باألهراض التعريؼ عبلجي ك نفسي طب هقرر في الطالب يدرس
 الهقرر كيتضهف . ليا العاهة الهبادئ ك باألسس النفس عمـ طالب كتزكيد ، كالكقاية كالعبلج التشخيص

 ، السمككية ك العقمية لبلضطرابات العاشر العالهي ،كبالتصنيؼ كههارستو النفسي الطب بتاريخ تعريؼ
 هع. ليا الهقترح العبلجي كاالسمكب تطكر هف عمييا يطرأ كها ، النفسية لمحمة االكمينيكي الفحص كخطكات

 كاالضطرابات ، لهزاجية باالضطرابات يسهى ها ،أك الكجدانية ك كالذىانية العصابية االضطرابات عف بياف
 الهصحكبة السمككية كالزهبلت ، االدهاف عف الناتجة السمككية العقمية كاالضطرابات ، العضكية العقمية

 تناكؿ الى ،اضافة الشخصية اضطرابات ك  النفسجسهية ،كاألهراض بدنية كعكاهؿ كظيفية باختبلالت
 الهيثاؽ ،كأخيرا النفسي العبلج هينة بههارسة الهتعمقة كالقكانيف العبلجي الفريؽ اعضاء هف كؿ كاجبات
. النفسي الطبيب لهينة ألخبلقي

:  مقترحة قراءات

 . األنجمكالهصرية هكتبة: القاىرة. الهعاصر النفسي الطب(. 2003 )عكاشة أحهد- 

- WHO-ICD 10 (1992) The ICD 10 Classification Of Behavior Disorders. Clinical description and 

diagnostics guiding. WHO-Geneva. 

- WHO-ICD 10 (1993) The ICD 10 Classification Of Mental and Behavioral Disorders.  

Diagnostic criteria for research WHO-Geneva.      

)ُـخ ػطث٤خ : اؼْ أُوطض ( ٓزطِت ٤ًِخ ) رطج٤وبد ُـ٣ٞخ ثبُِـخ اُؼطث٤خ  (4

 706ُؾ ع : ًٞز أُوطض
 
 

. ػِْ اُ٘لػ اُؼؽٌط١:   اؼْ أُوطض 

ٗلػ 707:     ًٞز أُوطض 
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 كتطبيقات كنشأتو . الصمو ذات كالعمكـ العسكرم النفس عمـ  بهاىية تعريؼ الهقرر ىذا في الطالب يدرس
 لمهياـ العسكرم النفسي األخصائي إعداد في تسيـ التي النفسيو األسس : الهسمحو القكالت في النفس عمـ

 كعهميات ، العسكريو االعهاؿ في الفرد كتحميؿ . العسكريو الهنظهات كتحميؿ ، العهؿ تحميؿ : التاليو
  العسكرييف القاده كتأىيؿ (كالتكجيو اإلنتقاء  )الهينيو الهكائهو

:  قراءات مقترحة 

. االداب كمية : شهس عيف جاهعة : القاىرة . العسكرل النفس عمـ( 2007 ) نجيب هحهد هحهكد هحهد- 

 . العربية النيضة دار : القاىرة . الحربى النفس عمـ( 1960 )نجاتى عثهاف هحهد- 

أُوطضا د االذز٤بض٣خ  
 

. اُطػب٣خ ٝاُزأ٤َٛ ك٠ أُإؼؽبد اال٣ٞائ٤خ:اؼْ أُوطض 

ٗلػ 708: ًٞز أُوطض 

 كفمسفة كاىدافو التأىيؿ بهفيكـ الهقصكد االيكائية الهؤسسات فى كالتأىيؿ الرعاية هقرر فى الطالب يدرس
 كدكر كالتأىيؿ الرعاية فى العهؿ كاسمكب التأىيؿ كخطكات التأىيؿ كانكاع التأىيؿ العمهية كاالسس التأىيؿ

 اعداد عمى الطالب تدريب هع الهستخدهة البراهج عمى التعرؼ ككذلؾ الفرد تأىيؿ عهمية فى هنيـ كؿ
 داخؿ بكثرة رصدىا تـ ظكاىر هف الييا ها السرقة اك العنؼ اك الغضب حاالت هف لمحد برناهج كتصهيـ

 . االيكائية الهؤسسات

: هقترحة قراءات

. الحديث الجاهعى الهكتب.القاىرة.الهعكقيف تأىيؿ( 1993 )شرؼ اسهاعيؿ- 

 .ف ب:القاىرة.االيكائية الهؤسسات فى كالتأىيؿ الرعاية( 2012 )هصطفى هحهد- 

 أُوطضا د اإلعجبض٣خ- أُؽزٟٞ اُسضاؼ٢ اُضبٖٓ 
 

ػِْ اُ٘لػ اُؼظج٠   : اؼْ أُوطض 

 ٗلػ801: ًٞز أُوطض 
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 النفسية الخدهة هجاؿ في كاىهيتو العصبي النفس عمـ بنشأة التعريؼ الهقرر ىذا في الطالب يدرس
 التقرير ككتابة كالتشخيص البحث بطرؽ التعريؼ عمى اعتهادان  االخصائي العداد البلزهة كالهتطمبات

 كالكظائؼ كتشريحو ككظائفو العصبي الجياز عف هقدهة : الطالب يدرس ىذا كعمى. النيكرسيككلكجي
 كاالتجاىات كالتأىيؿ بالتقييـ الهرتبطة كالقضايا النفسية كهظاىره النيكركلكجية كاالعراض ، العميا العقمية

 (. هسنيف / اطفاؿ )الهختمفة العهرية لمهراحؿ كتطبيقات نهاذج تقديـ هع ، هنيا الهختمفة

: التالي النحك عمى الدراسي الفصؿ خبلؿ الطالب تقييـ يتـ

 .الهصرية االنجمك: القاىرة. علم النفس العصبً االسس وطرق التقٌٌم  (2011 ) القكم عبد ساهي     

 الهؤلؼ: الناشر: القاىرة .التقٌٌم النٌورسٌكولوجً  (1997 ) هميكة كاهؿ لكيس. 

Horton, A.M.Jr., Wedding, D. and Webster, J. ( Eds.) (1997) The 

Neuropsychology Handbook Foundations and Assessment ( 2.ed ). 

USA: Springer Publishing Company. Vol.  (1), (2). 

ػِْ اُ٘لػ اُِـ١ٞ : اؼْ أُوطض

 ٗلػ 802: ًٞز أُوطض

 لنشأتيا الهفسرة كالنظريات كهعناىا كالمغة المغكم النفس عمـ بهاىية التعريؼ الهقرر ىذا في الطالب يدرس
 كاالنهاط المغة، الكتساب كالعصبية كالفسيكلكجية الحسية كاالسس المغة اكتساب كهراحؿ كهككناتيا ككظائفيا
 النفسية، كاالختبارات الهقاييس عمى اعتهادان  ليا التشخيص ككيفية فييا، االضطراب لجكانب الهختمفة
 هجاؿ في سكاء النفسية الخدهة بيا تقدـ اف يهكف التي تمؾ الهقترحة، العبلجية االستراتيجيات عمى كالتعرؼ
.  المغكم التكاصؿ عهمية يصيب الذم االضطراب اشكاؿ لكافة النفسي العبلج اك التأىيؿ اك الرعاية

: هقترحة قراءات

: شهس عيف جاهعة: القاىرة ( 10 )ط . مقدمة فً علم النفس اللغوي (2012 )احهد الفتاح عبد ايناس
 . االداب كمية

 .الهريخ دار: الرياض. اللغة واضطرابات النطق والكالم  (1990 ) الزراد خير هحهد فيصؿ
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. العربي الفكر دار: القاىرة. اللغة عند الطفل تطورها ومشكالتها  (1995 ) الديف كـر ليمي

)ػِْ اُ٘لػ اإل٢ٌ٤٘٤ًِ : اؼْ أُوطض  2 )

 ٗلػ 803: ًٞز أُوطض 

 الهجاؿ في النفسية كاالختبارات اإلكمينيكية الهقابمة استخداـ كفنيات طرؽ الهقرر ىذا في الطالب يدرس
 هنيا بكؿ الخاصة اإلكمينيكية كالدالالت النفسية، االختبارات لنتائج التشخيصي كاالستخداـ اإلكمينيكي،

 التنبؤ كهؤشرات العبلجية، الخطة ككضع التشخيص، أدلة استخداـ ككيفية ،(كاإلسقاطية الهكضكعية)
 إكمينيكية لتقارير نهاذج تقديـ هع النيائي، اإلكمينيكي التقرير بكتابة هنتييا الهستقبؿ، في الحالة بتطكر
. شاهمة

: قراءات مقترحة

. الهصرية األنجمك هكتبة ، القاىرة تقٌٌم القدرات،: علم النفس اإلكلٌنٌكً  (:1997 )هميكة كاهؿ لكيس- 

. الهصرية األنجمك هكتبة ، القاىرة ،علم النفس اإلكلٌنٌكً (:2003 )الصبكة نجيب هحهد- 

اُؼالط اُ٘لؽ٢ ٝٓساضؼٚ   : اؼْ أُوطض

 ٗلػ 804: ًٞز أُوطض

 العهمية كهككنات الدكائي، غير النفسي العبلج كتعريؼ النفسي العبلج تاريخ الهقرر ىذا في الطالب يدرس
 كالجهعي الفردم النفسي العبلج عنيا انبثؽ التي النفس عمـ كهذاىب عمييا، تؤثر التي كالعكاهؿ العبلجية
 ، السمككية – كالهعرفية ، كالهعرفية السمككية، كالعبلجات ، بالهعنى كالعبلج العهيؿ، حكؿ الهتهركز كالعبلج
.  النفسي العبلج هينة ههارسة كاخبلقيات التكاهمي، النفسي كالعبلج االسرم كالعبلج

:   هقترحة قراءات

. هرسي الحهيد عبد سيد ترجهة. كالتطبيؽ النظرية االرشاد النفسً والعالج النفسً (1995 )سكف باتير
 .كىبة هكتبة: القاىرة

 االنجمك هكتبة: القاىرة. رحٌق السنٌن: علم النفس العالجً والوقائً ( 2000 ) هنصكر فاـ رشدم
 .الهصرية
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 .الهصرية االنجمك هكتبة: القاىرة. العالج النفسً الجماعً ( 1994 ) فطيـ لطفي

 .الهصرية النيضة هكتبة: القاىرة. التحلٌل النفسً والمنهج االنسانً  (أ 1990 ) هميكة كاهؿ لكيس

. القمـ دار: الككيت.  العالج السلوكً وتعدٌل السلوك (ب 1990 ) هميكة كاهؿ لكيس

االضشبز ٝاُزٞع٤ٚ اُ٘لؽ٢   : اؼْ أُوطض

 ٗلػ 805: ًٞز أُوطض

 االرشاد كنظريات كانكاعيها، النفسي كالتكجيو النفسي االرشاد هف كؿ هاىية الهقرر ىذا في الطالب يدرس
 هينة ههارسة كاخبلقيات النفسي، الهرشد كخصائص النفسي االرشاد كفنيات النفسي االرشاد كهراحؿ النفسي
.   كالهسنيف كالراشديف الهراىقيف / الطفكلة هجاؿ في كالتكجيو االرشاد تطبيقات كأىـ. النفسي الهرشد

:   هقترحة قراءات

. هرسي الحهيد عبد سيد ترجهة. كالتطبيؽ النظرية االرشاد النفسً والعالج النفسً (1995 )سكف باتير
 .كىبة هكتبة: القاىرة

 .كالتكزيع كالنشر لمطباعة غريب دار: القاىرة. العملٌة االرشادٌة  (1996 ) الشناكم هحركس هحهد

( ٓزطِت ٤ًِخ ) اٌُزبثخ اُؼ٤ِٔخ ثبُِـخ اإلٗغ٤ِع٣خ  (4)ُـخ ئٗغ٤ِع٣خ 

 806ُؾ ئٕ : ًٞز أُوطض
 

 أُوطضا د اإلذز٤بض٣خ
 

طؼٞثبد اُزؼِْ اُ٘ٔبئ٤خ :  اؼْ أُوطض

  ٗلػ807:  ًٞز أُوطض

 بينو كالتهييز التعمـ صعكبات بهصطمح التعريؼ ، النهائية التعمـ صعكبات الهقرر ىذا فى الطالب يدرس
 أساليب ككذلؾ ، األكاديهية التعمـ كصعكبات العقمية كاإلعاقة التعمـ بطىء أك الدراسى التأخر هف كؿ كبيف

 التقييـ كطرؽ التشخيصية كاإلجراءات التعمـ لصعكبات الهسببة كالعكاهؿ ، اإلنتشار كنسبة التصنيؼ
 اإلنتباه هف كؿ فى النهائية التعمـ صعكبات : ىى الهدركسة كالصعكبات ، الهتاحو كالبراهج العبلج كأساليب

 :  هف كؿ فيى األكاديهية الصعكبات أها ، الشفاىيو كالمغة التفكير، ، اإلدراؾ ، الذاكرة ،
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 العبلجية كالبراهج الحاالت لبعض عرض هع ، كالحساب ، الكتابى كالتعبير ، التيجئة ، الكتابة ، القراءة
 .  الفئة ليذه النفسية الخدهة هجاؿ فى العهؿ كأخبلقيات تطبيقية كنهاذج الهستخدهة

: قراءات مقترحة

 كعبد السرطاكل أحهد زيداف : ترجهة.  والنمائٌة األكادٌمٌة التعلم صعوبات  (1988 ) ككالفانت كيرؾ
  .الذىبية الصفحات هكتبة : الرياض . السرطاكل العزيز

 . كاألهكهة لمطفكلة القكهى الهجمس:  القاهرة ، اإلعاقات فى المرجع  (2010 ) لبيب عثهاف

 
ًزبثخ اُزوبض٣ط اُ٘لؽ٤خ : اؼْ أُوطض

  ٗلػ808: ًٞز أُوطض

 الخدهة هجاالت فى النفسى االخصائى لهينة النفسية التقارير كتابة أىهية الهقرر ىذا فى الطالب يدرس
 فى الهستخدهة االساليب كنكعية ، التقرير كتابة هف كاالىداؼ ، النفسية التقارير كانكاع 0 الهختمفة النفسية
 كالهضهكف الشكؿ فى كاالختبلفات التقرير كتابة عند استخداهيا ينبغى التى كالهصطمحات المغة : الكتابة
 نفسية أك تنظيهية أدارية أك هدرسية أك ارشادية أك عيادية : الهشكبلت بتقييـ خاص نفسى تقرير كتابة عند

 كالتكصيات الحؿ طرؽ صياغة ككيفية 000 تعمـ كصعكبات خاصة فئات أك شريعة أك قانكنية أك عصبية
 اساس كانيا النفسى التقييـ عهمية اىهيتة يبيف الهقرر فيذا 0 ها هشكمة أك لحالة تقييـ تقديـ عند الهقترحة
 الطالب تدريب هع نفسية لتقارير نهاذج يتضهف الهقرر أف الى اضافة 0 النفسى االخصائى عهؿ كجكىر
 0 النفسى التقرير صياغة كيفية عمى

: التالي النحك عمى الدراسي الفصؿ خبلؿ الطالب تقييـ يتـ

 :  هقترحة قراءات

1-Blau,T.H.(1991) The Psychological assessment of the child . New York: John 

Wiley .  

 2- Huber, J.T. (1961)Report writing in Psychology and Psychiatry . New York : 

Harper and Row .  
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(11 )

  قسم علم االجتماع
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أُؽزٟٞ األٍٝ 
أُوطضاد االعجبض٣خ 

 

 اُحبؼت ا٠ُ٥ 100حؽت 
ؼبػزبٕ : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤ب 

ػٓحزٟٞ أُوطض
 .اآللى بالحاسب الهتعمقة كالقكاعد الهبادئ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس

  ربض٣د اُلٌط االعزٔبػ٢ 101أط 
 ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب:  ػسز اُؽبػبد 

الفكر اإلجتهاعى في هصر القديهو - - الفكر االجتهاعي البدائي – طبيعة الفكر االجتهاعي كنطاقو 
  كالتطكرات الهادية ك السياسية الههيده لنشأه عمـ االجتهاع 
ar.wikipedia.org/.../faculty.ksu.edu.sa/.../ 

 ٓسذَ ئ٠ُ ػِْ االعزٔبع 102أط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

رصد التطكرات العمهية كاالتجاىات الحديثة في عمـ - التعريؼ بعمـ االجتهاع كالهفاىيـ الهرتبطة بو 
 (اإلنسانية كاالجتهاعية كغيرىا هف العمـك األخرل)االجتهاع ك العمـك 

www.ibtesama.com/vb/showthread-t_ 

 االهزظبز ٝأُغزٔغ   103أط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب :  ػسز اُؽبػبد 

الخصائص الهشتركة لمتككينات – هعكقات التنهية– الهفاىيـ كالقضايا الرئيسة في هجاؿ االقتصاد كالهجتهع 
!. عالهنا الهأزـك إلى أيف يسير ؟– االجتهاعية لمعالـ الثالث 

www.minbaralhurriyya.org/ 
www.vanleer.org.il/ar/content.asp?id=506Cached - Similar – 

  االٗضطٝثُٞٞع٤ب االعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ 104أط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب :  ػسز اُؽبػبد 

نشأة - عبلقة االنثركبكلكجيا بالعمكـ االجتهاعية – دراسة اإلنساف هف كافة النكاحي االجتهاعية كالثقافية 
. نهاذج هحمية كعالهية:دراسات أنثركبكلكجية هعاصرة- االنثركيكلكجيا االجتهاعية كالثقافية 

www.neelwafurat.com › 
www.crasc-dz.org/raisiya.htmlCached - 

 

 ُـخ ػطث٤خ   105ُؾ  
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 

www.drmosad.com 

 ٓجبزئ اإلحظبء االع٘ٔبػ106٢أط 

 القكاعد االساسية كأسس التعبير في المغة العربية كههارستيا

ar.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.minbaralhurriyya.org/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kOZ0BNEofvUJ:www.vanleer.org.il/ar/content.asp%3Fid%3D506+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9&cd=1&hl=en&ct=clnk
http://www.google.com/search?hl=en&biw=1366&bih=599&q=related:www.vanleer.org.il/ar/content.asp%3Fid%3D506+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9&tbo=1&sa=X&ei=kWuiT9iZGsKbOo3JqPgI&sqi=2&ved=0CEgQHzAA
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HhlP7jNBNQYJ:www.crasc-dz.org/raisiya.html+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9&cd=1&hl=en&ct=clnk
http://www.drmosad.com/
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ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 لتعهيهيا النتائج استخبلص بيدؼ كعرضيا كتمخيصيا كتنظيهيا البيانات لجهع عمهية أساليب في تبحث
 كالجدكؿ :الهبلئهة القرارات اتخاذ ثـٌ  كهف الهناسبة األساليب تحديد بعد الدراسة هكضكع الهجتهعات عمى

 هقاييس ، كالكسيط الهتكسط الهركزية النزعة هقاييس كالضمع، التكرارم الهنحنى البيانية الرسكـ التكرارم،
 2اختباركا ، االرتباط هعاهؿ الهعيارم، كاالنحراؼ التشتت

faculty.ksu.edu.sa/mhmmurad/Pages/aa.aspxCached Similar 

 
أُوطضاد االذز٤بض٣خ 

 

   أ٤ٔٛخ ػِْ االعزٔبع ٝٝظبئل107ٚاط 
 ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب:  ػسز اُؽبػبد 

أىهية عمـ االجتهاع في الهجتهع كدكره في حؿ الهشكبلت عمى الصعيد العالهي كالقكهي كالهحمي ككظائفو 
 .الهختمفة

 أُغزٔغ اُؼطث٢ أُؼبطط108اط 
  ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب:  ػسز اُؽبػبد 

داخؿ كؿ  الهسائؿ التي تطرحيا هيهات التعاهؿ هع هعضبلت التنٌكع كاالندهاج االجتهاعي السياسي
بكجكد هختمؼ النزاعات كالتكٌجيات التي تتجاذب العرب  هع االعتراؼ .بمدعربي، كفيها بيف الببلد العربية

بيف التقميد كالحداثة، بيف الهطمؽ الهقدس كالنسبي العمهاني، بيف الغرب  بيف الكحدة كاالكتفاء الذاتي،
الهستقبؿ كالهاضي، كبيف الخاص كالعاـ، كبيف االنتهاء إلى الجهاعة كاالنتهاء إلى األهة  كالشرؽ، كبيف

 .سياقيا االجتهاعي كالتاريخي،كاالقتصادم كالطبقي كالثقافي كالقضايا الهستقبمية في العربية
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=89784Cached 

www.caus.org.lb 
 

 األذالم ٝأُغزٔغ  109اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب :  ػسز اُؽبػبد 

 
-التعاكف كالهنافسة-الصراع كالتكيؼ-الرفض كالقبكؿ -قضايا االنتهاء كالكالء- عبلقة االنساف بالهجتهع 

اتخاذ القرار /تكافؤ الفرص/العدالة/الحرية
dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:18054... 

 

أُؽزٟٞ اُضب٠ٗ 
ٓوطضاد ئعجبض٣خ 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RZpb3Tz6HvoJ:faculty.ksu.edu.sa/mhmmurad/Pages/aa.aspx+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1&cd=2&hl=en&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SQn4aLTbPYkJ:www.ahewar.org/debat/show.art.asp%3Faid%3D89784+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1&cd=4&hl=en&ct=clnk
http://www.caus.org.lb/
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 حوٞم االٗؽبٕ  ٓزطِت عبٓؼخ 200  حن 
 ؼبػخ ٝاحسح:  ػسز اُؽبػبد 

هاىية حقكؽ االنساف في األدياف السهاكية ، كفي الفكر كالتراث السكسيكلكجي كالسياسي كالثقافي ، 
كاإلعبلف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، ككيفية تعاهؿ الغرب هع حقكؽ اإلنساف في العالـ الثالث،كحقكؽ اإلنساف 

في اإلطار الثقافي كالسياسي الغربي، نحك سكسيكلكجيا عربية لفيـ قضايا حقكؽ اإلنساف ، ككيفية 
استخداهيا بها ال يضر بالذات كاآلخر أيا إف كاف ىذا اآلخر كالحقكؽ كالحريات الهستحقة لكؿ شخص 

. كها يستند هفيكـ حقكؽ اإلنساف عمى اإلقرار بها لجهيع البشر هف قيهة ككراهة أصيمة. لككنو إنسانا 
ar.wikipedia.org/wiki/ 

www.un.org/ar/rights/Cached_ 

 ث٘بء أُغزٔغ  أُظط201١اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب :  ػسز اُؽبػبد 

تكزيع – خصائص السكاف – حجـ السكاف )هقدهة حكؿ األبعاد الثبلثة لمقضية السكانية في هصر كىى
اليجرة الخارجية (- اليجرة الداخمية)الحضرية – اليجرة الريفية - األهية - ىـر هصر السكاني  - (السكاف

. نحك إعادة بناء القيـ األخبلقية في الهجتهع الهصرم- 
social.subject-line.com/t400-topicCached – 

www.siyassa.org.eg/.../3/135/.../_ 

 اُضوبكخ ٝاُشرظ٤خ202اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب :  ػسز اُؽبػبد 

كظائؼ كخصائص كأىداؼ الثقافة - هفاىيـ الثقافة كالشخصية- النشأة التاريخية لعمـ االجتهاع الثقافي 
 العبلقة بيف الثقافة كالشخصية كالهجتهع كالتنهية- كالشخصية

anthro.ahlamontada.net/f51-montadaCached  

mostafauones.maktoobblog.com/..._ 

ػِْ اُ٘لػ االعزٔبػ٢ 203اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب :  ػسز اُؽبػبد 

نشأة كتطكر عمـ النفس االجتهاعي عبلقة عمـ النفس - التعريؼ بعمـ النفس االجتهاعي ك هكضكعاتو 
. الدراسات كالبحكث السابقة في هجاؿ عمـ النفس االجتهاعي- االجتهاعي بالعمـك اإلنسانية األخرل 
فالجهاعة ىي كحدة اجتهاعية هف هجهكعة هف االفراد تربط بينيـ " السمكؾ االجتهاعى كديناهيات الجهاعة
. عبلفات اجتهاعية كيحدث بينيـ تفاعؿ 

ar.wikipedia.org/wiki/ 

forum.brg8.com/t16241.htmlCached - Similar  

 [ٓزطِت ٤ًِخ  ] (كطٗؽ٤خ/ اٗغ٤ِع٣خ )ُـخ أٝضٝث٤خ أ204٠ُٝأط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب :  ػسز اُؽبػبد 

General introduction to the course in 
English or French.    

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:S75-9Dqg1m0J:www.un.org/ar/rights/+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&cd=2&hl=en&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SlCLGMhyTJ0J:social.subject-line.com/t400-topic+%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A&cd=2&hl=en&ct=clnk
http://www.siyassa.org.eg/.../3/135/.../
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Yp1BiHRaPmUJ:anthro.ahlamontada.net/f51-montada+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9&cd=1&hl=en&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F36DkpJcadsJ:forum.brg8.com/t16241.html+%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&cd=2&hl=en&ct=clnk
http://www.google.com/search?hl=en&biw=1366&bih=599&q=related:forum.brg8.com/t16241.html+%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&tbo=1&sa=X&ei=M2iiT5ueCoqcOuCEpdcI&sqi=2&ved=0CCsQHzAB
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. كؿ هنيها  القكاعد االساسية كأسس التعبير في كؿ هف المغة االنجميزية كالفرنسية كههارسة
   www.english4arab.net/st-takla.org/...Languages/...French.../Learn-French 

 

)ٗظٞص اعزٔبػ٤خ ثِـخ أٝضٝث٤خ205اط  1 )
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب :  ػسز اُؽبػبد 

عمـ االجتهاع كعبلقتو بالعمـك :يدرس الطالب هف خبلؿ ىذه الهادة بعض الهصطمحات التخصصية هثؿ
الضبط االجتهاعي كالتنشئة - االنحراؼ االجتهاعي - الظكاىر االجتهاعية – االجتهاعية األخرل 

. االجتهاعية
faculty.ksu.edu.sa/13413/Pages/soc106.aspxCached - Similar 
www.skaau.com/vb/showthread.php?t=561743Cached 

 

 اُلِؽلخ اُحس٣ضخ206اط 
 ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب:  ػسز اُؽبػبد 

تأسيس لعيد جديد، ك إحداث - القضايا األساسية في الفمسفة الهناىج الفمسفية الهختمفة في التحميؿ كالنقد 
سهات . قطيعة هع الهاضي هف خبلؿ ظيكر جياز هفاىيهي جديد، ك كذا تحكؿ عمى الهستكل اإلشكالي

. الحداثة– االتجاه التجريبي عصر التنكير - االتجاه العقبلني - إشكالية الهنيج – الفكر الفمسفي الحديث 
chebba.hijaj.net/?p=528Cached - Translate this page_ 

 ظ٣بضاد ٤ٓسا٤ٗخ ُِٔإؼؽبد االعزٔبػ٤خ207اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب :  ػسز اُؽبػبد 

خبلؿ  لمطالب سٚاراخ يٛذاَٛح نثعض انًؤسساخ االختًاعٛح انًختارج يٍ قِثم انقسى يع انًًارسح انعًهٛح
أعضاء ىيئة التدريس في القسـ،كبهعاكنة :دراستو في الهؤسسات االجتهاعية الهختارة تحت إشراؼ 

الهدرسيف الهساعديف كالهعيديف في القسـ،كاألخصائييف االجتهاعييف في الهؤسسات االجتهاعية؛التي كافقت 
 .عمى تدريب الطبلب بعد تقسيهيـ إلى هجهكعات

أُوطضاد االذز٤بض٣خ 

 اُزـ٤ط االعزٔبػ208٢اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب :  ػسز اُؽبػبد 

دراسة التغير الذم – هفيكهة ،أشكالة، عكاهمة ، آلياتو، اتجاىاتو ،هكجياتو كعكائقػو : التغير االجتهاعي 
يطرأ عمى التنظيـ أك البناء االجتهاعي في الكظائؼ كالقيـ كاألدكار االجتهاعية خبلؿ فترة زهنية كقد يككف 

كالتغير االجتهاعي ظاىرة عاهة هستهرة تحدث هف خبلليا اختبلفات . ىذا التغير اها ايجابي أك سمبي
كتعديبلت في العبلقات اإلنسانية أك القيـ االجتهاعية اك االدكار كالهراكز االفراد كقد قاؿ الفيمسكؼ 

ف االستقرار هكت كعدـ ىرقميطس اليكناني   " إف التغير قانكف الكجكد، كا 

www.jnob-jo.com/vb/showthread.php?t=19536Cached 
 

 هضب٣ب اُال رٌبكإ االعزٔبػ209٢اط 

http://www.english4arab.net/st-takla.org/...Languages/...French.../Learn-French
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WPJc1bDcA4UJ:faculty.ksu.edu.sa/13413/Pages/soc106.aspx+%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9&cd=1&hl=en&ct=clnk
http://www.google.com/search?hl=en&biw=1366&bih=599&q=related:faculty.ksu.edu.sa/13413/Pages/soc106.aspx+%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9&tbo=1&sa=X&ei=W2miT9LhG8OEOqDttbQK&sqi=2&ved=0CCkQHzAA
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ChkoR-tl3w8J:www.skaau.com/vb/showthread.php%3Ft%3D561743+%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9&cd=3&hl=en&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:miar7kUrUr4J:chebba.hijaj.net/%3Fp%3D528+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9&cd=1&hl=en&ct=clnk
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ar&u=http://chebba.hijaj.net/%3Fp%3D528&ei=0VeiT5XJCMe6-AbcoNgL&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved=0CB8Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2581%25D8%25A9%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AB%25D8%25A9%26hl%3Den%26safe%3Dactive%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Dimvnsfd
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B7%D8%B3
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w7Onijq7Vo4J:www.jnob-jo.com/vb/showthread.php%3Ft%3D19536+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A+%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D9%87+%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87&cd=1&hl=en&ct=clnk
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ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب :  ػسز اُؽبػبد 

. الخ...الطفكلة،الشباب،الجندر،الفبلحكف ،العهاؿ:تناكؿ بعض  قضايا البل تكافؤ االجتهاعي هثؿ
 هضب٣ب اُشجبة210اط 

ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب :  ػسز اُؽبػبد 

 كعمـ االجتهاع عمـ في الدراسات هف العديد في الهفقكدة الحمقة ىي ، التحديد كجو عمى الشباب هرحمة
 االجتهاعي، االندهاج هقاييس. النفس

zidi.maktoobblog.com/Cached - Similar 

www.annabaa.org/nbanews/57/160.htmCached - Similar -

_www.uic.edu/depts/comm/lifehist/LHMPUnderSociology.html 

أُؽزٟٞ اُضبُش 
ٓوطضاد ئعجبض٣خ 

 

 اُلٌط االعزٔبػ٢ أُظط١ اُحس٣ش301أط 
 صالس ؼبػبد:   ػسز اُؽبػبد 

الفكر االجتهاعي في هصر الحديثة -  كالهداخؿ التحميمية لمفكر  الحديثهنيجية دراسة الفكر االجتهاعي 
 (قضاياه كأعبلهو )هنذ السنكات السابقة عمى الحهمة الفرنسية حتى الفترة الحالية 

arts.shams.edu.eg/article.php?action=show&id...Cached _ 
www.wata.cc/.../showthread.php?... 

 ٗظط٣بد اعزٔبػ٤خ ًالؼ٤ٌ٤خ302أط 
 صالس ؼبػبد:  ػسز اُؽبػبد 

هكانة النظرية االجتهاعية - النظريات السكسيكلكجية كالهدارس الفكرية الهختمفة عمى خريطة عمـ االجتهاع
االتجاىات النظرية في عمـ االجتهاع، نظريات هؤسسي عمـ - بناء النظرية االجتهاعية - في بناء العمـ 

االجتهاع كاالتجاىات الرئيسة كاالتجاه البنائي الكظيفي، هدرسة الصراع، التفاعمية الرهزية، الهدرسة 
- بعض نهاذج النظرية االجتهاعية . التبادلية هع التعريؼ بكيفية ربط النظرية بالكاقع االجتهاعي الهعاش

كظائؼ النظرية االجتهاعية كالكصؼ كالتحميؿ -  العبلقة بيف النظرية االجتهاعية كالبحث االجتهاعي
  ..كالتفسير

ar.wikipedia.org/wiki/ www.irosacea.org/theories.php 
 

 ؼؽ٤ُٞٞع٤ب االرظبٍ ٝاإلػال303ّأط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

الهداخؿ الرئيسة لبلتصاؿ كاإلعبلـ دكر - دراسة الهفاىيـ األساسية لعمـ االتصاؿ كاإلعبلـ كأبرز ركاده 
تحميؿ العبلقة بيف االتصاؿ كاإلعبلـ - االتصاؿ كاإلعبلـ في عهمية التنهية ك خاصة التنهية الهستداهة 

 - www.siironline.org/alabwab/solta4(17)/103.htmCached - Similar .كالتنهية
forum.maktoob.com/t944955.htmlCached  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dYbI-BF1ud0J:zidi.maktoobblog.com/+%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8&cd=1&hl=en&ct=clnk
http://www.google.com/search?hl=en&biw=1366&bih=599&q=related:zidi.maktoobblog.com/+%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8&tbo=1&sa=X&ei=ZoSiT6-qK8XFtAbx49yRBw&sqi=2&ved=0CD8QHzAA
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_tO3uRNBQy8J:www.annabaa.org/nbanews/57/160.htm+%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8&cd=2&hl=en&ct=clnk
http://www.google.com/search?hl=en&biw=1366&bih=599&q=related:www.annabaa.org/nbanews/57/160.htm+%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8&tbo=1&sa=X&ei=ZoSiT6-qK8XFtAbx49yRBw&sqi=2&ved=0CEgQHzAB
http://www.uic.edu/depts/comm/lifehist/LHMPUnderSociology.html
http://www.uic.edu/depts/comm/lifehist/LHMPUnderSociology.html
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:W0Lpk04ImDQJ:arts.shams.edu.eg/article.php%3Faction%3Dshow%26id%3D41+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB&cd=4&hl=en&ct=clnk
http://www.wata.cc/.../showthread.php
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FWpr3RLAeuEJ:www.siironline.org/alabwab/solta4(17)/103.htm+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85&cd=1&hl=en&ct=clnk
http://www.google.com/search?hl=en&biw=1366&bih=599&q=related:www.siironline.org/alabwab/solta4(17)/103.htm+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85&tbo=1&sa=X&ei=RHCiT7C9DJHSsgaQzLCoBw&sqi=2&ved=0CCcQHzAA
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0s52w_TWz9wJ:forum.maktoob.com/t944955.html+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85&cd=3&hl=en&ct=clnk
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كيفية تناكؿ اإلعبلـ  بكسائمو الهختمفة لقضايا كهشكبلت الهجتهع عمى الهستكل الهحمى أك القكهي أك 
لي أم حد تساىـ أجيزة اإلعبلـ في تزييؼ أك إثارة الكعي في نفكس الجهاىير– العالهي   .كا 

edia.org/wiki/Community media 
www.allcommunitymedia.org/.../alliance-for-community-media-issue-_ 

األٗضطثُٞٞع٤ب االهزظبز٣خ  ٝاُؽ٤بؼ٤خ 304أط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 
الدراسات -  نهاذج هف الدراسات السابقة عف ثقافة الفقر - هاىية األنثربكلكجيا االقتصادية كالسياسية 

 -العالهية السابقة في األنثربكلكجيا  االقتصادية كالسياسية 
www.icfjanywhere.org/ar anthro.ahlamontada.net/f40-montadaCached 

 [ٓزطِت ٤ًِخ] ُـخ ػطث٤خ 305ُؾ
  ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب:  ػسز اُؽبػبد 

 

في هجاؿ عمـ .التدريب عمى  كيفية صياغة الجهؿ كالهكضكعات بمغة عربية سميهة كبأسمكب هتهيز
 االجتهاع

ar.wikipedia.org/wiki/ www.drmosad.com 
 

 اإلحظبء االعزٔبػ٢ اُزطج٤و306٢أط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

ٔسائم خًع انثٛاَاخ - تذاخم تٍٛ عهى االحصاء ٔانعهٕو االختًاعٛح فٕائذ اإلحصاء فٙ انعهٕو االختًاعٛح 
 .تًثٛم انثٛاَاخ تانزسٕو انثٛاَٛح– تصُٛف انثٛاَاخ فٙ اندذٔل انتكزار٘ - ٔإَٔاعٓا ٔيصادرْا 

 faculty.ksu.edu.sa/.../ www.neelwafurat.com  

)ٗظٞص اعزٔبػ٤خ 307أط   ثِـخ أٝضث٤خ (2
  ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب:  ػسز اُؽبػبد 

االعتهاد عمى الحقائؽ كالشكاىد كاالبتعاد عف التأهبلت كالهعمكهات التي ال تستند عمى أسس كبراىيف 
www.elaphblog.com/posts.aspx?u=1997&A  

www.ibtesama.com _  

 

أُوطضاد االذز٤بض٣خ 

 أُٞاط٘خ ٝا٣ُٜٞخ308اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 

هفيـك الهكاطنة كاليكية كالتراث كعبلقتيها بالتغيرات االجتهاعية كالثقافية إذا كانت اليكية ىي الثكابت في 
الهكركث الحضارم فالتراث أعـ كأشهؿ هف كؿ ىذا ألف التراث ىك كؿ الهكركث سكاء كاف دينيان أكغير 

آليات الحفاظ عمى اليكية - التكاصؿ الثقافي أك التقارب الثقافي العالهي- ديني 
www.altasamoh.net/Article.asp?Id=228Cached - Similar 

http://www.allcommunitymedia.org/.../alliance-for-community-media-issue-
http://www.icfjanywhere.org/ar
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:I8Z4GgcKvc0J:anthro.ahlamontada.net/f40-montada+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9&cd=1&hl=en&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aclKObsOHKYJ:www.altasamoh.net/Article.asp%3FId%3D228+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&cd=2&hl=en&ct=clnk
http://www.google.com/search?hl=en&biw=1366&bih=599&q=related:www.altasamoh.net/Article.asp%3FId%3D228+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&tbo=1&sa=X&ei=JHaiT_S8MozEsgbvsOi_Bw&sqi=2&ved=0CCcQHzAB
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 ُـخ اُحٞاض ٝاُزٞاطَ االعزٔبػ309٢اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 كالتفاعبلت بيف األفراد .اتصاالت المغة بيف األفراد كالجهاعات كالهجتهعات كالثقافات كعمى شبكة اإلنترنت
التي نعتهد عمى تكنكلكجيا " التكنكلكجيا العالية"عبر االختبلفات الدينية كاليكية االجتهاعية كالثقافية ك

الهعمكهات كاالتصاالت، كالشبكات االجتهاعية كالتألي كاستخداـ كسائؿ اإلعبلـ الرقهية، إلعادة تصهيـ 
 21شكؿ هف أشكاؿ عالية لتدخؿ اإلنساف بيدؼ إلى تعزيز الهيارات األساسية لمهجتهعات القرف اؿ 

www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/9341676_www.languageconnection
s.org/ 

 

 هضب٣ب اُطلُٞخ310اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 

أصبح الطفؿ ىك الفاعؿ االجتهاعي في األسرة كألهدرسة ك في  الهدينة، كعمى شاشات التمفزيكف يشارؾ في 
عف حقكقييـ . هناقشات في كقت هبكر ، في سبؿ األفكار الهدنية عمى كجو التحديد أك تعميهية بالنسبة لو

  .لـ يعد يخضع لمبالغيف ، إال إذا كاف ذلؾ ألسباب ألتعميـ كيتـ التشاكر
sociologyofiran.com/index.php?Itemid=42&id=30...4 

en.wikipedia.org/wiki/Sociology_of_the_family_ 

أُؽزٟٞ اُطاثغ 
أُوطضاد اإلعجبض٣خ 

 

 ٗظط٣بد اعزٔبػ٤خ ًالؼ٤ٌ٤خ401اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 - ليا كالتخطيط العاهمة بالقكل الهتعمقة الهفاىيـ - السكانية لمظكاىر كتفسيراتيا االجتهاعية النظريات
. التنهية بهجاالت كعبلقتو السكاني التخطيط – دراستيا كاتجاىات اإلنجابية كالصحة الخصكبة

 www.arab-ency.com › 

ar.wikipedia.org/wiki/ 

ػِْ االعزٔبع االؼطٟ 402اط
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 النظرية بناء ك. األسرة  دراسة في االجتهاع عمـ ركاد إسياهات.- األسرل االجتهاع لعمـ األساسية الهفاىيـ
. الهصرية األسرة كهشكبلت العكلهة- االجتهاعية  كالضبط التنشئة أساليب-الحديثة األسرة لدراسة

 anthro.ahlamontada.net/t787-topicCached – 

www.khayma.com/taasil/identity.htmCached - 

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/9341676
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fz1O5ujTIjMJ:anthro.ahlamontada.net/t787-topic+%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A&cd=2&hl=en&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Uers7yAbep4J:www.khayma.com/taasil/identity.htm+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&cd=3&hl=en&ct=clnk
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 ػِْ االعزٔبع اُطج403٢أط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 كنظرياتو الطبي االجتهاع لعمـ الرئيسة الهداخؿ- الطبي االجتهاع كعمـ الطب عمـ هف لكؿ التاريخية النشأة
 عمـ بيف العبلقة.الطبي االجتهاع عمـ كأىداؼ كخصائص كأدكار كظائؼ. كالهرض الصحة فيـ في

   كالتنهية التخطيط ك كالهجتهع الطب كبيف الطبي االجتهاع

 www.kaplan.edu/ 

www.wata.cc/.../showthread.php?. 
 

 (كطٗؽ٤خ/ اٗغ٤ِع٣خ ) ُـخ أٝضٝث٤خ أ404٠ُٝاط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

General introduction to the course in English or French.   

القكاعد االساسية كأسس التعبير في كؿ هف المغة االنجميزية كالفرنسية كههارسة كؿ هنيها في هجاؿ عمـ  
. االجتهاع

   www.english4arab.net/st-takla.org/...Languages/...French.../Learn-French 

 أؼػ اُجحش اُؼ405٠ِٔأط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

- الصفكة - الثقافي االتصاؿ-الهراىقة – سكسيكلكجية هفاىيـ -  كفركعو كهجاالتو االجتهاع عمـ في هقدهة
 الطبقة-االجتهاعي التغير- السياسي النظاـ- األسرة- الفقر ثقافة- الثقافية العهكهيات - الثقافية اليكة

 .الثقافة- الجناح -  العكلهة – البيضاء الياقات ذكل جرائـ- االجتهاعية الحركات-االجتهاعية

  (رسض٣ت ٓإؼؽ٢)ذسٓخ اعزٔبػ٤خ 406اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 الخدهة هقكهات-االجتهاعية الخدهة ظيكر في أسيهت التي التيارات - االجتهاعية الخدهة بهفاىيـ التعريؼ
 االجتهاعية الخدهة طرؽ- األخرل كاإلنسانية االجتهاعية بالعمكـ االجتهاعية الخدهة عبلقة-االجتهاعية
ستراتيجية االجتهاعية الخدهة-الهجتهع كتنهية تنظيـ-كالجهاعات األفراد هع العهؿ-كهجاالتيا  في التنهية كا 
. كالهأهكؿ الكاقع بيف االجتهاعية الخدهة- الهصرم الهجتهع

ar.wikipedia.org/wiki/ 

 االجتهاعية الهؤسسات في االجتهاعي األخصائي دكر عف دراستو خبلؿ لمطالب العهمية الههارسة هع
 في كالهعيديف الهساعديف الهدرسيف القسـ،كبهعاكنة في التدريس ىيئة أعضاء :إشراؼ تحت الهختارة

http://www.wata.cc/.../showthread.php
http://www.english4arab.net/st-takla.org/...Languages/...French.../Learn-French
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 تقسيهيـ بعد الطبلب تدريب عمى كافقت ؛التي االجتهاعية الهؤسسات في االجتهاعييف القسـ،كاألخصائييف
. هجهكعات إلى

 االذز٤بض٣خ أُوطضاد

 اُؽ٤طح اُصار٤خ407اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 الذاتية السيرة كتابة كيفية عمى الطبلب تدريب

 شٝٝ االحز٤بعبد اُربطخ408اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

،  (هعكقيف  )ىناؾ اتجاىات تربكية حديثة الستخداـ هسهى ذكم االحتياجات الخاصة بدالن هف هصطمح 
كتتهثؿ ىذه االحتياجات في براهج أك ، ليـ احتياجات خاصة تختمؼ عف احتياجات باقي أفراد الهجتهع 

كتحدد طبيعة ىذه االحتياجات الخصائص التي يتسـ بيا كؿ فرد هنيـ ، خدهات أك أجيزة أك تعديبلت 
الهسنيف الخ ، الحكاهؿ ، الهرضى ، الهكىكبيف ، كذلؾ يعني أنيا تشهؿ الهعكقيف .

www.q8sneed.com/.../knowdisabilepa.htmlCached - Similar - 
www.werathah.com/special/index.htmCached - Similar 

 هضب٣ب اُؼشٞائ٤بد409اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

الهيهة نظرنا لها ليا هف انعكاسات اجتهاعية كاقتصادية كأهنية  القضايا هف أكثر تعد  قضايا العشكائيات
ا يتطمب تضافر  ، تيدد أهف كاستقرار الهجتهع  .آني ذلمحد ٕٓلجاع ٛهخ كأصبحت هعالجتيا هطمبنا همحن

www.ahram.org.eg/Print.aspx?ID=98709 

أُؽزٟٞ اُربٓػ 
ٓوطضاد ئعجبض٣خ 

ٗظط٣بد اعزٔبػ٤خ ٓؼبططح 501اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 فككك، جيدنز، أنتكني هثؿ االجتهاع عمـ خريطة عمى الهختمفة الفكرية كالهدارس السكسيكلكجية النظريات
 الهجتهعات عمى ذلؾ كأثر الهعاصرة، إلى الكبلسيكية النظريات هف التطكر كيفية دراسة بكرديكك، ليكتارد،
. تحديدنا الهصرم ،كالهجتهع الهتخمفة العربية الهجتهعات ك الغربية،

 

www.britannica.com/.../topic/.../social.../Contemporary-theories-of-cl. 

 ػِْ االعزٔبع اُط٣ل502٢اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

en.wikipedia.org/wiki/Social theory 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:h_Fe75Xr4uAJ:www.q8sneed.com/importanetpage/knowdisabilepa.html+%D8%B0%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9&cd=4&hl=en&ct=clnk
http://www.google.com/search?hl=en&biw=1366&bih=599&q=related:www.q8sneed.com/importanetpage/knowdisabilepa.html+%D8%B0%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9&tbo=1&sa=X&ei=v4uiT4DMBc7ntQaJoMzmCg&sqi=2&ved=0CEQQHzAD
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Oh6zWs7ZeCEJ:www.werathah.com/special/index.htm+%D8%B0%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9&cd=2&hl=en&ct=clnk
http://www.google.com/search?hl=en&biw=1366&bih=599&q=related:www.werathah.com/special/index.htm+%D8%B0%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9&tbo=1&sa=X&ei=v4uiT4DMBc7ntQaJoMzmCg&sqi=2&ved=0CDQQHzAB
http://www.britannica.com/.../topic/.../social.../Contemporary-theories-of-cl
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 في الحادثة التحكالت- الهختمقة كالنظريات، لو  األساسية  كالهفيكهات يفي الر االجتهاع عمـ تطكر ك نشأة
. خاصة الهصرم هصركالريؼ لكاقع  تاريخي تحميؿ- العصكر هر عمى الهصرية القرية

en.wikipedia.org/wiki/Rural sociology 

onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1549-083_ 

 ػِْ االعزٔبع اُحضط503١اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 دراسة في الحديثة النظرية االتجاىات - الحضرم االجتهاع بعمـ الهرتبطة كالهفاىيـ األساسية الهفاىيـ
 – الهصرم الهجتهع ك العربية كالهجتهعات الثالث العالـ ككاقع الغربية التجربة بيف الحضرم النهك التحضر
 en.wikipedia.org/wiki/Urban sociologyنهكذجن  القاىرة

husky1.stmarys.ca/.../wvdv/Urban.../urban_sociology_theories.htm_ 

ٗظٞص اعزٔبػ٤خ ثِـخ أٝضٝث٤خ  504أط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

       الرئيسية األعهاؿ كنشر كالبيئة، كالعرؽ الجنس نكع عمى كتركز. كالثقافية االجتهاعية الظكاىر تتضهف
.  بيا كتأثرىـ تأثيرىـ ،كهدل الهنظريف قبؿ هف( كالثقافية االجتهاعية) 

socialtext.dukejournals.org_ 

 ُـخ ػطث٤خ ٓزطِت ٤ًِخ 505ُؾ 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 عربية بمغة االجتهاعية كالقضايا الهكضكعات كتابة بكيفية تسهح التي الفعمية كالههارسة العمهية الدراسة
 . كالهعاني األفكار في ككاضحة سميهة

  (رسض٣ت ٓإؼؽ٢)ػِْ االعزٔبع  اُوب٢ٗٞٗ 506أط 
 صالس ؼبػبد:  ػسز اُؽبػبد 

- األخرل بالعمكـ كعبلقتو القانكني االجتهاع عمـ تعريؼ- القانكني االجتهاع عمـ كتطكر نشأة عف هقدهة
 الهادية االجتهاعي الضبط أساليب - االجتهاعي الضبط ك القانكف - االجتهاعي الفكر في القانكف

.   كحكارات كهناقشات عاهة هراجعة - كالهعنكية

en.wikipedia.org/wiki/Sociology_of_law  sociology.uwaterloo.ca 
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 الهختارة العقابية الهؤسسات في االجتهاعي األخصائي دكر عف دراستو خبلؿ لمطالب العهمية الههارسة هع
 في كالهعيديف الهساعديف الهدرسيف القسـ،كبهعاكنة في التدريس ىيئة أعضاء :إشراؼ تحت

 تقسيهيـ بعد الطبلب تدريب عمى كافقت ؛التي االجتهاعية الهؤسسات في االجتهاعييف القسـ،كاألخصائييف
 هجهكعات إلى

 اذز٤بض٣خ ٓوطضاد

 ضؤٟ ؼٞؼ٤ُٞٞع٤خ ُ٘ٔبشط ر٣ٞٔ٘خ507اط 
 ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب :  ػسز اُؽبػبد 

 يتعمؽ فيها  البعض كبعضيا الحياة هجاالت شتى في األسيكية الهجتهعات في التنهية سكسيكلكجيا دراسة
  .الخ...األنثركبكلكجيا أك السكاف أك كاإلعبلـ االتصاؿ أك أكاالسرة االقتصاد أك بالسياسة

www.startimes.com/f.aspx?t=30550541Cached – 

www.muslmh.com/vb/t30548.htmlCached - Similar _ 

 ؼؽ٤ُٞٞع٤ب اُز٤ٔ٘خ ك٠ أُغزٔؼبد األؼ٣ٞ٤خ508اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 تعزيز إلى الهنتسبيف الناس حيث كالسكؽ ، كالدكلة ، األسرة خارج هف الساحة ىك الهدني الهجتهع
 الحككهة عف هنفصؿ ، الهجتهع هف الثالث القطاع" أك ، الخاصة كالحياة األسرة لتشهؿ. الهشتركة الهصالح
  الهجتهع كيعرؼ. األعهاؿ كقطاع

 يستخدـ كأحيانا. الحككهة عف هستقمة ىي كالتي الهجتهع في كالهنظهات الحككهية غير بالهنظهات الهدني
 هجتهع تشكؿ التي كغبرىا القضاء كاستقبلؿ التعيير حرية هثؿ العناصر "هف أعـ بهعنى الهصطمح ىذا

 حؿ في الهدني الهجتهع هنظهات دكر - البعض يبعضيا الهدني الهجتهع هنظهات عبلقة –  ديهقراطي
 الهدني الهجتهع هشكبلت

en.wikipedia.org/wiki/Civil_society www.civilsociety.co.uk 

en.wikipedia.org/wiki/Communitydevelopment 

www.developcommunity.com_ 

 أُغزٔغ ٝؼٞؼ٤ُٞٞعجب اُل509ٖاط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BJxUnW_-Yi4J:www.startimes.com/f.aspx%3Ft%3D30550541+%D8%A5%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%B4%D8%AA%D9%89+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6+%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7+%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A3%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9+%D8%A3%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA+%D9%88%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9&cd=1&hl=en&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:r6QAE3uQESMJ:www.muslmh.com/vb/t30548.html+%D8%A5%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%B4%D8%AA%D9%89+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6+%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7+%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A3%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9+%D8%A3%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA+%D9%88%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9&cd=2&hl=en&ct=clnk
http://www.google.com/search?hl=en&biw=1366&bih=599&q=related:www.muslmh.com/vb/t30548.html+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%B4%D8%AA%D9%89+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6+%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7+%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A3%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9+%D8%A3%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA+%D9%88%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9&tbo=1&sa=X&ei=uRqjT7mrAqyL4gSz37Re&ved=0CCoQHzAB
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.com.eg&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Society&usg=ALkJrhioq5DALq2TMjPTMBvJHZM0OaNF7Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.com.eg&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Society&usg=ALkJrhioq5DALq2TMjPTMBvJHZM0OaNF7Q
http://www.developcommunity.com_/
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 تعبيران  األشد ىك الهجتهع كفف الحياة، فيو تنفخ التي الهجتهع ركح ىي الثقافة أف ك الخاص، أسمكبيا ثقافة لكؿ أف
  هزاج عف ذاتينا تعبيرنا كليس الهجهكعة، كتقاليد أعراؼ عف تعبيران  ىك الفني اإلنتاج ك. الركح ىذه عف

 عبقرية عف تعبر كال هضى، لزهف الشعبية الثقافة عف تعبر هنتجات الكاقع في األدبية األعهاؿ كأف ، شخصي
    .فردية

dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:37122 

thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName...Cached - Similar_ 

 أُغزٔغ ٝؼٞؼ٤ُٞٞعجب اُل509ٖاط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 تعبيران  األشد ىك الهجتهع كفف الحياة، فيو تنفخ التي الهجتهع ركح ىي الثقافة أف ك الخاص، أسمكبيا ثقافة لكؿ أف
 ، شخصي هزاج عف ذاتينا تعبيرنا كليس الهجهكعة، كتقاليد أعراؼ عف تعبيران  ىك الفني اإلنتاج ك. الركح ىذه عف
    .فردية عبقرية عف تعبر كال هضى، لزهف الشعبية الثقافة عف تعبر هنتجات الكاقع في األدبية األعهاؿ كأف

dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:37122 

thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName...Cached - Similar_ 

أُؽزٟٞ اُؽبزغ 
ٓوطضاد ئعجبض٣خ 

 

 ػِْ اعزٔبع اُز٤ٔ٘خ601أط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 

 كالتنهية(الخ ...،السياسية،االجتهاعية،الثقافية االقتصادية التنهية )الهتعددة الهعاني هع هصطمح ىك التنهية
 لتكسيع الناهية الدكؿ تبذليا التي الجيكد عمى التركيز(. الخ...الهجتهع ،كتنهية ،الشباب الطفكلة هرحمة في

 ،(الهتحدة كالكاليات )كالهتقدهة الناهية البمداف بيف العبلقة. هكاطنييا كظركؼ حياة كتحسيف اقتصادياتيا
 الهعمكهات العكلهة،كتكنكلكجيا.العالهية الهؤسسات هف النفكذ كتكسع

www.sociologyguide.com/...to.../development-of-sociology.php 
www.amazon.co.uk/Introduction...Development.../dp/033349508X_ 

 ػِْ االعزٔبع اُؽ٤بؼ602٢أط 
  ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب:  ػسز اُؽبػبد 

 حيث. كالهجتهع الدكلة بيف العبلقات دراسة - بو الهرتبطة الهفاىيـ ك الهعاصر السياسي االجتهاع عمـ
 السياسية الحياة في نهكذجية بحثية هسألة

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1G91tleukLYJ:thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp%3FFileName%3D12219044920071002100142+%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86&cd=2&hl=en&ct=clnk
http://www.google.com/search?hl=en&biw=1366&bih=599&q=related:thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp%3FFileName%3D12219044920071002100142+%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86&tbo=1&sa=X&ei=7JKiT8a1IsTBtAbt25WJBw&sqi=2&ved=0CC4QHzAB
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1G91tleukLYJ:thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp%3FFileName%3D12219044920071002100142+%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86&cd=2&hl=en&ct=clnk
http://www.google.com/search?hl=en&biw=1366&bih=599&q=related:thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp%3FFileName%3D12219044920071002100142+%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86&tbo=1&sa=X&ei=7JKiT8a1IsTBtAbt25WJBw&sqi=2&ved=0CC4QHzAB
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en.wikipedia.org/wiki/Political_sociology 

husky1.stmarys.ca/.../political.../political_sociological_theories.htm _

 ػِْ االعزٔبع اُغ٘بئ603٢أط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 االجتهاع عمـ في البحث أساليب-تصنيفاتيا ك لمجريهة االجتهاعية األبعاد - األساسية الهفيكهات
 االقتصادية التحكالت ضكء في الجريهة كهعدالت أنهاط - اإلجراهي لمسمكؾ ألهفسره النظريات- -الجنائي

. هيدانية لدراسات نهاذج - الهجتهع في االجتهاعية ك
etext.lib.virginia.edu/toc/modeng/public/FerCrim.html 

 

[ ٓزطِت ٤ًِخ  ] ( كطٗؽ٤خ ئٗغ٤ِع٣خ ( ُـخ أٝضث٤خ604ُؾ أٝض 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

. كؿ هنيها في هجاؿ عمـ االجتهاع التعبير في كؿ هف المغة االنجميزية كالفرنسية كههارسةالقدرة عمى 
   www.english4arab.net/st-takla.org/...Languages/...French.../Learn-French_ 

 ؼٞؼ٤ُٞٞع٤ب ٝؼبئظ االػالّ اُحس٣ضخ605أط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 كعناصر الحديثة االعبلـ كسائط لسكسيكلكجيا الهيدانية الدراسات ك الحديثة االتجاىات ك التطكرية النشأة
 كالتحكالت لبلتجاىات الدافعة األساسية االجتهاعية القكة باعتبارىا التكنكلكجيا  دراسة - كالتطكير التغيير
. الهختمفة

dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?BibID=352601 

transnationalism.uchicago.edu/infotech.pdfcsi.sagepub.com/content/50/3/365.abstract 

  (رسض٣ت ٓإؼؽ٢)ػِْ االعزٔبع اُظ٘بػ٢ 606أط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 كدراسات بحكث الصناعي االجتهاع عمـ دعائـ إرساء - الهجاالت ك النشأة : الصناعي االجتهاع عمـ
  ك النقابات - الحديث لمهصنع االجتهاعي التنظيـ كالصغيرة الصناعات الصناعي لئلنتاج التقميدية األنهاط
 تغير العكاهة ظؿ في التصنيع - البنائية التغيرات ك التصنيع العهؿ عبلقات سكسيكلكجيا العهالي الحركات

. الحداثة بعد ها لهجتهع الهينى البناء
en.wikipedia.org/wiki/Industrial_sociology 

wiki.answers.com/Q/What_is_industrial_sociology 

 تحت الهختارة الهؤسسات في االجتهاعي األخصائي دكر عف دراستو خبلؿ لمطالب العهمية ةالههارس هع
 القسـ،كاألخصائييف في كالهعيديف الهساعديف الهدرسيف القسـ،كبهعاكنة في التدريس ىيئة أعضاء: إشراؼ

 هجهكعات إلى تقسيهيـ بعد الطبلب تدريب عمى كافقت ؛التي الصناعية  الهؤسسات في االجتهاعييف

www.ehow.com/about_4572498_crime-sociology.htm 

http://www.english4arab.net/
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  (ا٢ٌُٔ)ططم ٝأؼب٤ُت اُجحش االعزٔبػ٢ 607أط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

- استخداهاتيا ، هكضكعاتيا الحالة، دراسة- عيكبو ، أنكاعو االجتهاعي الهسح :االجتهاعي البحث هناىج
 ٔأدٔاخ: انًقارٌ انتدزٚثٙ، انٕصفٙ، ، انتارٚخٙ  يُاْح ُْاك، دراساتيا،كعيكبيا-البيانات جهع كسائؿ
  ٔانتفسٛز انتحهٛم إنٗ تتعذٖ نكٍ ٔ انٕصف، عهٗ انُتائح فّٛ قتصزخٔال ، نهثحث

www.darghareeb.com/book_details.asp?id=6Cached - Similar – 

afaksocio.ahlamontada.com/t97-topicCached 

 اذز٤بض٣خ ٓوطضاد

 ػِْ اعزٔبع أٓط٣ٌب اُالر٤٘٤خ608اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 أك بالسياسة يتعمؽ فيها  البعض كبعضيا الحياة هجاالت شتى في دراسة عمـ اجتهاع أهريكا البلتينية
  .الخ...األنثركبكلكجيا أك السكاف أك كاإلعبلـ االتصاؿ أك أكاالسرة االقتصاد

www.startimes.com/f.aspx?t=30550541Cached – 

www.muslmh.com/vb/t30548.htmlCached - Similar _ 

 
 

 

 هضب٣ب اُ٘ٞع االعزٔبػ609٢اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 في كالهكازنة التخطيط - اإلجتهاعي النكع عمى الهرتكزة كاالنتياكات  االجتهاعي النكع قضايا دراسة
في السياسات  قضايا النًع االجتهاعي إدهاج- السكسبكلكجية النظر كجية هف االجتهاعي النكع هجاؿ

اإلنهائية . ًالبراهج

egypt.unfpa.org/.../Gender_in_the_Context_of_IslamAR.aspx 

www.ictj.org/ar/gender-justice 

www.arab-hdr.org/publications/other/.../water-environment-08a.pdf_ 

 ػِْ اعزٔبع أُؽ610ٖ٤٘اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wrOrrumGFoAJ:www.darghareeb.com/book_details.asp%3Fid%3D6+%D8%B7%D8%B1%D9%82+%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&cd=2&hl=en&ct=clnk
http://www.google.com/search?hl=en&biw=1366&bih=599&q=related:www.darghareeb.com/book_details.asp%3Fid%3D6+%D8%B7%D8%B1%D9%82+%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&tbo=1&sa=X&ei=OwSjT46mEoGo4gTP4rGkCQ&sqi=2&ved=0CDcQHzAB
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ntKG1aK5JN0J:afaksocio.ahlamontada.com/t97-topic+%D8%B7%D8%B1%D9%82+%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&cd=4&hl=en&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BJxUnW_-Yi4J:www.startimes.com/f.aspx%3Ft%3D30550541+%D8%A5%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%B4%D8%AA%D9%89+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6+%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7+%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A3%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9+%D8%A3%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA+%D9%88%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9&cd=1&hl=en&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:r6QAE3uQESMJ:www.muslmh.com/vb/t30548.html+%D8%A5%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%B4%D8%AA%D9%89+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6+%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7+%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A3%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9+%D8%A3%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA+%D9%88%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9&cd=2&hl=en&ct=clnk
http://www.google.com/search?hl=en&biw=1366&bih=599&q=related:www.muslmh.com/vb/t30548.html+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%B4%D8%AA%D9%89+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6+%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7+%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A3%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9+%D8%A3%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA+%D9%88%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9&tbo=1&sa=X&ei=uRqjT7mrAqyL4gSz37Re&ved=0CCoQHzAB
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 كالتركيح الترفيو – الهسنيف بنفسية االىتهاـ –الهسنيف تغذية – الهسنيف تهريض – الهسنيف  طب دراسة
 لمهسنيف الحياة نكعية كتحسيف االجتهاعية الرعاية لمهسنينخدهات

www.minshawi.com/node/1149 

cunews.cu.edu.eg/Default.aspx?pnum=9_ 

أُؽزٟٞ اُؽبثغ 
أُوطضاد اإلعجبض٣خ 

 ػِْ اعزٔبع ئزاضح األظٓبد701اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 حؿ اساليب األزهة هراحؿ - كهكاصفاتيا اإلدارية االزهات خصائص األزهات نشكء الى الهؤدية االسباب
 كتأثيرىا االجتهاعي، البناء ليا يتعرض التي األزهات، بدراسة االجتهاع عمـ اىتهاـ هعيا كالتعاهؿ االزهات

 أىـ هف باعتبارىا الكقت إدارة: هثؿ الهختمفة الجهاعات عمى كانعكاساتيا السائدة االجتهاعية العبلقات في
 بيف العبلقة – الحياة  كضغكط الكقت إدارة بيف العبلقة - الحياة  ضغكط إلى تؤدم التي السمككية الهظاىر

 كاتخاذ العهؿ، ضغكط ك الكقت كإدارة - اإلنتاجية كبتحسيف باألداء ك لمكقت الرشيدة كاإلدارة الكقت إدارة
 كالتنظيـ التخطيط خبلؿ هف الحياة نكعية تحسيف. الخ...االجتهاعي كالتفاعؿ كالهجاهبلت القرارات،
. كالهتابعة

 www.sst5.com/BookInfysf.aspx?File_no 

www.sptechs.com/news/article_588.htmlCached - Similar -. 

  ػِْ االعزٔبع أُؼطك٢ 702اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 - لمهعرفة الهؤسسة الهتغيرات -الهعارؼ بيف االختبلؼ جكانب- الهعرفة أنهاط - الهعرفة نشأة أسس
 الفكر بيف العبلقة دراسة. الهعرفي الهاؿ رأس كخصائص هعنى- بالهعرفة االجتهاعي السياؽ عبلقة

... السائدة كالتأثيرات فييا، تنشأ التي االجتهاعي السياؽ كضهف اإلنساني

en.wikipedia.org/wiki/Sociology_of_knowledge 

www.trinity.edu/mkearl/knowledg.html 

 ٗظٞص اعزٔبػ٤خ ثِـخ أٝضٝث٢ 703اط 

www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/.../sec04.doc_cvt.htm 

http://www.sst5.com/BookInfysf.aspx?File_no
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lkAisQ2c9JYJ:www.sptechs.com/news/article_588.html+%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA+%D9%88%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9&cd=3&hl=en&ct=clnk
http://www.google.com/search?hl=en&biw=1366&bih=599&q=related:www.sptechs.com/news/article_588.html+%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA+%D9%88%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9&tbo=1&sa=X&ei=0BWjT8SyKMnP4QTk8Jxj&ved=0CDMQHzAC
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ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 ثقافة - الثقافية العهكهيات - الثقافية اليكة- الصفكة الثقافي االتصاؿ- الهراىقة : سكسيكلكجية هفاىيـ
 الجرائـ - االجتهاعية الحركات-االجتهاعية الطبقة-االجتهاعي التغير - السياسي النظاـ - األسرة- الفقر
. الثقافة - العكلهة– 

socialtext.dukejournals.org/ 

www.ashgate.com/default.aspx?page=637&calcTitle=1...en_ 

 ٓشٌالد اعزٔبػ٤خ704اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

  .الهختمفة كالتفاعبلت الشخصية الناس بحياة تتصؿ كالتي لمجدؿ الهثيرة االجتهاعية كالقضايا الهشكبلت

en.wikipedia.org/wiki/Social issues 
ucpressjournals.com/journal.php?j=sp_ 

  ٓزطِت ٤ًِخ (4) ُـخ ػطث٤خ705اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 .االجتهاع عمـ هجاالت في العربية بالمغة كالتأكيؿ كالتفسير التحميؿ عمى القدرة

(ا٤ٌُل٢) ططم ٝأؼب٤ُت اُجحش االعزٔبػ706٢اط   
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 

 عمـ في البحث كأساليب طرؽ عمى الطبلب لتأسيس االجتهاعية البحكث في العمهي الهنيج أساليب
 دكرات بعد لمطبلب هستهرنا دليبل لتككف التفاصيؿ كافية هادة خبلؿ هف األخرل االجتهاعية كالعمكـ االجتهاع

 .تقدها أكثر

www.mcgraw-hill.co.uk/openup/chapters/0335200516.pdf 
 

www.srmo.sagepub.com/view/...research-and.../SAGE.xml?rskey_ 

 ؼٞؼ٤ُٞٞع٤ب اُز٤ٔ٘خ اُجشط٣خ707اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 كلقد .ليا الدافعة كالقكة البشرية التنهية سكسيكلكجيا جكىر - البشرية التنهية سكسيكلكجيا كأبعاد هفاىيـ
 اإلنهائي البرناهج قاـ عندها هسيحي1990 عاـ هنذ كهتزايد خاصان  اىتهاهان  البشرية التنهية هفيكـ اكتسب
 ككفقان . عنو سنكم تقرير كتقديـ البشرية التنهية هفيكـ في لمبحث الخبراء هف فريؽ بتككيف الهتحدة لؤلهـ

http://www.srmo.sagepub.com/view/...research-and.../SAGE.xml?rskey
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 القدرات كصقؿ تأىيؿ ، أكليا . أساسية أبعاد ثبلثة البشرية التنهية هفيكـ يتضهف الهتحدة األهـ لتعريؼ
 لهستكل كفقان  تييدر أك تيصقؿ القدرات ىذه أف إال ، القدرات في نسبيان  هتساكيف يكلدكف فاألفراد ، البشرية

 في البشرية القدرات استغبلؿ أك تكظيؼ ، ثانييها . االجتهاعية كالتنشئة كالتدريب التعميـ خبلؿ هف التأىيؿ
  . الهجتهع رفاىة بهستكل فيتعمؽ ، ثالثيا أها . كالهجتهعية كالسياسية االقتصادية التنهية

http://www.azzahfalakhder.com/content/view/8759 
 

 االذز٤بض٣خ أُوطضاد

  هضب٣ب اُزؼ٤ِْ ٝاُجحش اُؼ708٢ِٔط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 كهدكنة ، عاهة نظرة تتضهف. العمهي البحث في العاهميف قبؿ هف هراعاتيا يجب التي األخبلقية الهعايير كتطبيؽ كضع
 السمكؾ قكاعد

www.mstdama.com/index.php?.._ec.europa.eu/research/science-society/ 

www.sigmaxi.or_ 

 ؼٞؼ٤ُٞٞع٤ب اُؼ٘ق709ط 
  ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب:  ػسز اُؽبػبد 

 التي الهخاطر ضد الذات عف الدفاع آليات هف آلية -اإلنساف حياة في استثاء أـ قاعدة العنؼ سكسيكلكجيا
  العنؼ سكسيكلكجيا فى دراسة ، الحية، الكائنات تجابو

www.aawsat.com/leader.asp?section=3. 

dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:36972_ 

 ؼٞؼ٤ُٞٞع٤ب اُط٣بضخ710اط 
 ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب :  ػسز اُؽبػبد 

 الجهاعات بيف الهتبادلة االجتهاعية العبلقة فى يبحث ك. الرياضي الهجتهع داخؿ االفراد سمكؾ يدرس
 أساسيات هف كأساس كالرياضة اجتهاعية كظاىرة الرياضية التربية بيف كالعبلقة  الهتنافسة كغير الهتنافسة

( اإلحباط-الصراع-التنافس-التعاكف) هثؿ لمرياضة االجتهاعية العهميات كافة بيف كالعبلقة ، الهجتهع بناء
 كاالجتهاعية الرياضية كالهؤسسات لمهجتهع البنائي التركيب بيف لمرياضة،العبلقة ههارسيف كغير لمههارسي
                 الشعبية الساحات-النكادم-الشباب هراكز )األخرل

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:36972&q=
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:36972&q=
http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3
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 www.ejtemay.com  

 www.rofofy.com/book-63.htmlCached 

أُؽزٟٞ اُضبٖٓ 
أُوطضاد اإلعجبض٣خ 

 ػِْ االعزٔبع االه801٢ٔ٤ِاط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 الهعاصرة اإلقميهية كالهشكبلت  الحديثة النظرية كاالتجاىات كالنظريات الهفاىيـ- اإلقميهي االجتهاع عمـ
 الثالث العالـ هجتهعات في كهصادره العنؼ - الهصرم الهجتهع كفي الثالث العالـ هجتهعات في

 العالهي  النظاـ في هستكياتو ك كهؤشراتو عكاهمو.بخاصة الهصرم كالهجتهع العربية الهجتهعات
  في هصر الجديد،كفي

www.asanet.org/meetings/regional.cfm 

www.jstor.org/stable/2573396_ 

 اُؽ٤بؼخ ٝاُزرط٤ظ االعزٔبػ802٢اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 كالهحمية الدكلية التجارب هف نهاذج - لمتخطيط النظرية كاألسس - االجتهاعي كالتخطيط بالسياسة تعريؼ
 في كاالجتهاعية االقتصادية التنهية كهشكبلت قضايا كحؿ تشخيص في  التخطيط استخداـ - التخطيط في

 سياسة - التخطيط هجاالت - لمتخطيط األساسية الهبادئ - التخطيط  أنكاع - التخطيط هراحؿ- هصر
. هصر في الخصخصة

www.cityofsydney.nsw.gov.au/.../FormsPoliciesPublication/SocialPla... 

www.jstor.org/stable/30011497_ 

 اُز٘ظ٤ْ ٝاُج٤طٝهطاط٤خ803اط 
  ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب:  ػسز اُؽبػبد 

 كالدراسات التنظيـ بدراسة الخاصة كالنظريات  االقتصادية ك اإلدارية الهداخؿ - التنظيهات دراسة أىهية
.التنظيـ هجاؿ في كالعربية األجنبية االهبيريقية  www.minyanville.com/business-

news/...regulation/.../4/.../40432 

veterinaryrecord.bmj.com/content/169/14/346.full_ 

 

  [ٓزطِت ٤ًِخ  ](كطٗؽ٤خ/ اٗغ٤ِع٣خ ) ُـخ أٝضٝث٤خ804اط 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eYJ7oJYIawkJ:www.rofofy.com/book-63.html+%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A&cd=3&hl=en&ct=clnk
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ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

الستخداهيا في قراءة كترجهة النصكص الخاصة بدراستو  (فرنسية/ انجميزية )تهكيف الطالب هف المغة 
. كتخصصو 

www.english4arab.net/ 

ػِْ االعزٔبع اُس٢٘٣ 805ط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 عمـ في االنضباط كأساليب أدكات باستخداـ لمديف التنظيهية كاألشكاؿ كالههارسات الهعتقدات دراسة
 االجتهاع

en.wikipedia.org/wiki/Sociology_of_religion 

socrel.oxfordjournals.org _ 

  ػِْ اعزٔبع أُؽزوج806َاط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 ستشراؼال كالهتيجيات النظريات استكشاؼ ك.  بصيرة كههارسة التقنية كالدراسات العمكـ هف هزيج رسـ
 في التكقعات دكر- الهستقبؿ في االجتهاعية العمكـ كحركة اآلف، حتى آت ىك ها هسؤكلية لتحهؿ الهستقبؿ
  البحكث هجاالت في االبتكار هجاؿ

www.skaau.com/vb/showthread.php?t... 
ebthalmohamed.jeeran.com/archive/2007/5/228322.htm_ 

رظ٤ْٔ ثحٞس اعزٔبع 807اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

 كضع دراسة - - االجتهاعية البحكث كطرائؽ - األساسية كهراحمو االجتهاعي البحث خطكات دراسة
عداده النيائي العهؿ هراجعة - بحثية كهشركعات خطط كتصهيـ ( كالنشر كالتفسير لمتحميؿ كا 

en.wikibooks.org/wiki/Social_Research_Methods/Research Design 
changingminds.org/explanations/research/design/design. Tm 

 ىيئة أعضاء :إشراؼ تحت( بحثي هشركع)كتقديـ لتصهيـ  دراستو خبلؿ لمطالب العهمية الههارسة هع
. القسـ في كالهعيديف الهساعديف الهدرسيف القسـ،كبهعاكنة في التدريس

 االذز٤بض٣خ أُوطضاد

  أذاله٤بد اُجحش اُؼ808٢ِٔاط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

http://www.english4arab.net/
http://www.skaau.com/vb/showthread.php?t
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كهكقؼ الباحث العمهي العربي كالهصرم هنيا تقتضي أخبلقيات البحث العمهي احتراـ حقكؽ اآلخريف 
كآرائيـ ككراهتيـ، سكاء أكانكا هف الزهبلء الباحثيف، أـ هف الهشاركيف في البحث أـ هف الهستيدفيف هف 

، " تجنب الضرر " ك " العهؿ اإليجابي " البحث، كتتبنى هبادئ أخبلقيات البحث العمهي عاهة قيهتي 
كىاتاف القيهتاف يجب أف تككنا ركيزتي االعتبارات األخبلقية خبلؿ عهمية البحث ، كىناؾ بعض االعتبارات 

ػ  الهكافقة ػ  االنسحاب ػ  ػ السبلهة ػ الثقة الخبرة الهصداقية ػ : بالنسبة لمسمكؾ األخبلقي تتضهف اآلتي
   ػ سرية الهعمكهات هراعاة هشاعر اآلخريف ػ التغذية الراجعة ػ التسجيؿ الرقهي

www.4shared.com/office/0h1DNIyK/___-.htm 

www.qwled.com/vb/t96093.htm_ 

 هضب٣ب اُؼُٞٔخ809اط 
ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب  :  ػسز اُؽبػبد 

الثقافة الهعكلهة في تغيير هحتكل اليكيات، كبالتالي هدل الدكر الذم يمعبو ىذا التغيير في البنية السياسية 
ثقافة " اكتساح"لمهجتهع، كهدل قدرة اليكيات الهحمية عمى التأقمـ هع الكارد الثقافي دكف اف يؤدم ذلؾ الى 

قكية لثقافة اقؿ قكة كدكف اف يؤدم بالهقابؿ الى تهترس اليكية الهحمية في هكاقع اك خنادؽ تراثية قد تطيح 
الذم طرح لمحكار ىك حالة دكلة االهارات - الحالة الدراسية- بالهنجزات الهفترضة لمتفاعؿ الثقافي النهكذج 

العربية الهتحدة، هع اف الندكة اكدت عمى غير صعيد كفي اطار اكثر هف كرقة كهداخمة، أف ىذا النهكذج 
ليس حالة استثنائية، كأف قضية اليكية في ىذه الدكؿ كالخطر الذم يهكف اف يتيددىا السباب تتعمؽ بدرجة 

 التعكلـ االقتصادم، كبدرجة التنكع الثقافي
www.al-ayyam.com/article.aspx?did=100288&date=12/18/_ 

 ٓطاًع اُجحش االعزٔبػ810٢اط 

تعريؼ  الطالب بهراكز البحث االجتهاعي عمى هستكل العالـ،كالهجتهع ؼبػزبٕ أؼجٞػ٤ب :  ػسز اُؽبػبد 
العربي،كالهجتهع الهصرم  هف حيث الهكاف كفمسفة األداء ،كاألدكار التي تقـك بيا ،كانجازاتيا  الهختمفة بيف 

  التعاهؿ هعيا ،كاالستفادة هنيا،كالعهؿ بيااهكانية،كهدل .الحاضر كالهستقبؿ
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ثطٗبٓظ االصبض االؼال٤ٓخ 
أُؽزٟٞ األٍٝ 
ٓوطضاد ئعجبض٣خ 

 اُحبؼت ا٠ُ٥ 100حؽت 
ؼبػزبٕ : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤ب 
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ٓحزٟٞ أُوطض 

 اآللى بالحاسب الهتعمقة كالقكاعد الهبادئ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس

( اُج٤عٗط٢ ٝاُؽبؼب٢ٗ)ربض٣د اُلٖ / (101)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

 كنشأتو البيزنطي الفف تعريؼ 

 البيزنطي العصر في العهارة

 البيزنطي العصر في  الفسيفساء فنكف

 البيزنطي العصر في الجدارية الرسكـ

 هصر في البيزنطية العهارة طرز

 هصر في البيزنطية الزخرفية الفنكف

 كنشأتو الساساني الفف تعريؼ

 الساساني العصر في العهارة

 الساساني العصر في العهارة زخارؼ

 الساساني العصر في الهعادف

 الساساني العصر في النسيج

اُؼٔبضح االؼال٤ٓخ حز٠ ٜٗب٣خ اُؼظط األ١ٞٓ / (102)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:  ٓحزٟٞ أُوطض

 .اإلسبلهية العهارة عف هقدهة

 .اإلسبلهية العهارة خصائص

 .الحراـ الهسجد
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 .الدينية العهارة هبلهح ظيكر كبداية النبكل الهسجد

 .الهعهارية عناصرىا كأىـ( القيركاف – الفسطاط -البصرة - الككفة : )اإلسبلهية الهدف تأسيس

  .بالقدس الصخرة قبة

  .بالقدس األقصى الهسجد

  .بدهشؽ األهكل الجاهع 

 قصر - الطكبة قصر عهرا قصير - الهشتى قصر(: األهكية القصكر أىـ)الشاـ ببلد في الهدنية العهارة
. الصرح حهاـ - الهفجر بخربة ىشاـ قصر - الحير

اُؼٔبضح اُوجط٤خ ك٢ ٓظط / (103)اصط غ 
صالس ؼبػبد : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

. القبطية العهارة نشأة - 

. القبطية العهارة عمى الكافدة التأثيرات- 

. هصر في كالكنائس األديرة عهارة- 

( ٗظٞص اصط٣خ اؼال٤ٓخ)رطعٔخ اٗغ٤ِع٣خ / (104)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:  ٓحزٟٞ أُوطض

 اإلنجميزية بالمغة اإلسبلهية كالفنكف العهارة هصطمحات أىـ

 كالفاطهي العباسي العصريف هف كالتاريخ الحضارة هف هكضكعات في هختارة نصكص

 العباسي العصر في العهارة هف هكضكعات في هختارة نصكص

 الفاطهي العصر في  العهارة هف هكضكعات في هختارة نصكص

 العباسي العصر في الفنكف هف هكضكعات في هختارة نصكص
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( ٓزطِت ٤ًِخ)ٗحٞ ٝططف : ُـخ ػطث٤خ/ (105)ُؾ ع 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

 العربية المغة بأصكؿ لمتعريؼ تقديـ 

 النحكية القكاعد دراسة

 نحكية قاعدة كؿ هفيكـ تعريؼ

 الهختمفة القكاعد ىذه بيف الربط

 تدريبات فى القكاعد ىذه تطبيؽ

أُوطضاد االذز٤بض٣خ 

ربض٣د ٝحضبضح ٓظط اُوس٣ٔخ / (106)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

 .هصر فى التاريخ قبؿ ها عصكر هبلهح دراسة ك التاريخ االثاركعمـ عمـ هفيكـ: الهقرر هحتكل

 .الكحدة هقكهات ك القديهة هصر تاريخ لدراسة الرئيسية الهصادر

 .فترة كؿ هبلهح اىـ ك االسرات لعصكر التاريخى االطار – القديهة هصر أسهاء

 .الفراعنة كأىـ فرعكف شخصية

 .النكذجى الهعبد شكؿ – القديهة هصر فى الهعابد

 االقصر لهعبد دراسة

 .الكسطى الدكلة عصر فى الهمكية الهقابر

 القديهة الدكلة عصر فى النحت فف

ربض٣د اُسُٝخ اُؼطث٤خ / (107)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

 الجاىمي العصر فى العرب ببلد أكضاع 
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عداد الهكي الطكر  القاعدة كا 

 الدكلة كتأسيس الهدني الطكر

نجازاتيـ الراشديف الخمفاء  كا 

 اإلسبلهية الفتكحات

 الحضارم كدكرىا األهكية الدكلة قياـ

 الدكلة كسقكط الهعارضة هظاىر

أُؽزٟٞ اُضب٢ٗ 
ٓوطضاد ئعجبض٣خ 

 

حوٞم اٗؽبٕ / (200)حن 
 ؼبػخ ٝاحسح: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:  أُوطض ٓحزٟٞ

  .االنساف حقكؽ حكؿ هقدهو- 1

 . ككاجباتو االنساف حقكؽ حكؿ هختمفو كهصطمحات هفاىيـ- 2

 ( . الصحو – التعميـ – الحياديو – الحريو ) االنساف حقكؽ هبادئ- 3

. االنساف حقكؽ تطبيؽ قكانيف- 4

. العربى كالعالـ هصر فى الحقكقيو الهنظات اىـ-5

. بو الهكاطف كاشعار االنساف بحقكؽ االىتهاـ فى الدكلو دكر-6

اُلٕ٘ٞ االؼال٤ٓخ حز٠ ٜٗب٣خ اُؼظط األ١ٞٓ / (201)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:  ٓحزٟٞ أُوطض

  .الهؤثرة كالفنكف كخصائصو اإلسبلهي الفف تعريؼ- 
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 . اإلسبلهي الفف أصكؿ حكؿ الهستشرقيف آراء- 

:- التطبيقية الفنكف-

  .كاألرضيات الجدارية الزخارؼ              - 

 . كالخزؼ الفخار              - 

         .الزجاج              - 

. الهنسكجات              - 

 . األخشاب              - 

 .  الهعادف              - 

كٕ٘ٞ هجط٤خ / (202)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:  ٓحزٟٞ أُوطض

 القبطية الفنكف نشأة- 

 القبطية الفنكف عمى الهؤثرة الفنكف- 

  القبطي الفف في الجدارم التصكير- 

 القبطية الهنحكتات- 

 القبطٌة المنسوجات- 

ٓ٘بٛظ ثحش ك٢ االصبض اإلؼال٤ٓخ / (203)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

 اإلسبلهية اآلثار عمـ هناىج تعريؼ 

  العنكاف كصياغة البحث اختيار كيفية
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 اإلسبلهية لبلثار الهساعدة العمكـ

   البحث تقسيـ

 العمهية النت كهكاقع األجنبية كالهراجع كالدكريات العمهية كالرسائؿ كالهراجع الهصادر كتابة أساليب
 .الهعتهدة

                      كاألجنبية العربية التكثيؽ اختصارات

رسض٣جبد ٤ٓسا٤ٗخ / (204)اصط غ 
 ؼبػبربٕ: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

 القديهة هصر بهنطقة الكنائس زيارة- 

 العاص بف عهرك جاهع- 

 بابميكف حصف- 

 القبطي الهتحؼ- 

 النيؿ هقياس- 

 الهعز بشارع النسيج هتحؼ- 

اُؼٔبضح االؼال٤ٓخ ك٢ اُؼظط اُؼجبؼ٢ / (205)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

 الفترة ىذه بعهارة الهرتبطة التاريخية باألحداث لمتعريؼ تقديـ 

 ( سامرا – بغداد )العباسي العصر في المدن تخطيط

  العباسي العصر في اإلسالمية العمارة خصائص

  العباسي العصر عمارة في المؤثرة العوامل أىم

( واألضرحة المساجد )العراق في العباسي العصر في الدينية العمارة
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

( المساجد )مصر في العباسي العصر في الدينية العمارة

 مراجعة

 االذز٤بض٣خ أُوطضاد

ربض٣د ٝحضبضح ٓظط ك٢ اُؼظط٣ٖ ا٤ُٞٗب٢ٗ ٝاُطٝٓب٢ٗ / (206)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:  ٓحزٟٞ أُوطض

  البطمهى العصر فى هصر تاريخ أىهية

  الهقدكنى الفتح

  الخارجية البطالهة سياسية

  اإلقتصادية البطالهة سياسية

  البطالهة عصر فى اإلجتهاعية الحياة

  البطالهة عصر فى كالعمكـ اآلداب

  الركهانى العصر فى هصر تاريخ

  الركهانى العصر فى هصر هعالـ

  السياسى التاريخ هعالـ

  اإلدارية النظـ

  االجتهاعية الحياة

  اإلقتصادية السياسة

  كالعقائد الديانات

   اإلسكندرية هدينة فى كالفنية كالثقافية العهمية الحياة
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

ضؼْ ٓؼٔبض١ ٝظذطك٢ / (207)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:  ٓحزٟٞ أُوطض

 .التعرؼ عمى األدكات اليندسية

 .التعرؼ عمى الرهكز الهعهارية كهصطمحات هكاد البناء

. هقياس الرسـ
 .هبادلء اإلسقاط اليندسى

 .هبادلء الرسـ الهعهارل ككتابة األبعاد عمى الرسـ

 .رسـ الهساقط كالقطاعات

رسـ الكاجيات 
أُؽزٟٞ اُضبُش 
ٓوطضاد اعجبض٣خ 

 

اُؼٔبضح االؼال٤ٓخ ك٢ اُؼظط اُلبط٢ٔ / (301)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

تقديـ لمتعريؼ باألحداث التاريخية الهرتبطة بعهارة ىذه الفترة  
 (القاىرة – القطائع– العسكر )تخطيط الهدف في العصر الفاطهي 

خصائص العهارة اإلسبلهية في العصر الفاطهي 
أىـ العكاهؿ الهؤثرة في عهارة العصر الفاطهي 
 (الهساجد)العهائر الدينية في هصر في العصر كالفاطهي
 (األسكار كالبكابات)العهائر الحربية في هصر في العصر الفاطهي

الهشاىد كاألضرحة في هصر في العصر كالفاطهي 
هراجعة 
( اُ٘شأح ٝأُسضؼخ اُؼطث٤خ)اُزظ٣ٞط االؼال٢ٓ / (302)اصط غ 

 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 
:  ٓحزٟٞ أُوطض

 االسبلهى العصر في التصكير بفف لمتعريؼ تقديـ

 اإلسبلهية العهائر في الفسيفساء رسـك

 الهائية باأللكاف الهرسكهة الصكر
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 االسبلهى العصر في بالتصاكير الهزكقة الهخطكطات

 بغداد في العربية التصكير هدرسة

 الهكصؿ في العربية التصكير هدرسة

 بكر ديار في العربية التصكير هدرسة

 كالشاـ هصر في العربية التصكير هدرسة

 كاألندلس الهغرب في العربية التصكير هدرسة

 إيراف في العربية التصكير هدرسة

ًزبثبد أصط٣خ حز٠ ٜٗب٣خ اُؼظط اُلبط٢ٔ / (303)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

 كهناقشتيا العربي الخط نشأة نظريات 

 اإلسبلـ قبؿ العربي الخط نهاذج

 اليجرم األكؿ القرف في العربي الخط نهاذج

 األنكاع كأىـ الككفي الخط كتطكر نشأة

 كالبردم كالتحؼ القبكر شكاىد عمى كقراءة تطبيقات الكتابة في الهستعهمة الهكاد

كٕ٘ٞ ئؼال٤ٓخ ك٢ اُؼظط اُؼجبؼ٢ / (304)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

  العباسى العصر في االجص ك الحجر 

  العباسى العصر في األخشاب

 العباسى العصر في الهعادف

 العباسى العصر في كالفخار الخزؼ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

  العباسى العصر في الزجاج

                       العباسى العصر في النسيج

هٞاػس اُِـخ اُلبضؼ٤خ / (305)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:  ٓحزٟٞ أُوطض

 الفارسية المغة عف هقدهة- 

 االسـ باب- 

 الفعؿ باب- 

 كالعدد الصفة- 

 اذز٤بض٣خ ٓوطضاد

ربض٣د ٝحضبضح ٓظط ك٢ اُؼظط٣ٖ اُؼجبؼ٢ ٝاُلبط٢ٔ / (306)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

 لهصر العربي كالفتح ، الفتح قبؿ هصر

 الكالة عصر في الحكـ نظـ

 العربية كالمغة اإلسبلـ انتشار

 بالخبلفة هصر عبلقات

 الطكلكنية الدكلة

 اإلخشيدية الدكلة

      الفاطهية الدكلة

ػٔبضح اؼال٤ٓخ ك٢ أُـطة ٝاألٗسُػ / (307)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:  ٓحزٟٞ أُوطض
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 كالهدارس كالزكايا الجاهعة كالهساجد الدينية العهائر

 كغيرىا...كالبيهارستانات كالسقايات كالهنازؿ كالقصكر الهدنية العهائر

 كالقبلع كالبكابات كاألسكار الحربية العهائر

   كاألضرحة الجنائزية العهائر

أُؽزٟٞ اُطاثغ 
ٓوطضاد ئعجبض٣خ 

 

اُلٕ٘ٞ اإلؼال٤ٓخ ك٢ اُؼظط اُلبط٢ٔ  / (401)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:  ٓحزٟٞ أُوطض

 الفاطهي العصر في االجص ك الحجر

 الفاطهي العصر في األخشاب

 الفاطهي العصر في الهعادف

 الفاطهي العصر في كالفخار الخزؼ

 الفاطهي العصر في الزجاج

                        الفاطهي العصر في النسيج

ٗظٞص اصط٣خ ثِـخ أٝضث٤خ حس٣ضخ  / (402)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

 اإلنجميزية بالمغة اإلسبلهية كالفنكف العهارة هصطمحات أىـ 

 هكضكعات في هختارة نصكص الفاطهى العصر هف كالتاريخ الحضارة هف هكضكعات في هختارة نصكص
 (االقهر جاهع- الحاكـ جاهع –االزىر جاهع هثؿ)الفاطهي العصر في  العهارة هف

 الفاطهى العصر في الفنكف هف هكضكعات في هختارة نصكص
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 (ٓـ٢ُٞ ٝر٤ٔٞض١ ك٢ ئ٣طإ) 2رظ٣ٞط ئؼال٢ٓ/ (403)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

 الهغكلى العصر فى ايراف فى التيصكير فف: االكؿ الفصؿ 

 الى  الهغكلى الفنى  االسمكب هف  االنتقاؿ هرحمة فى كبغداد  ايراف فى التصكير فف:الثانى الفصؿ
 التيهكرل الفنى االسمكب

 التيهكرل  العصر هف الهبكرة الهرحمة فى ايراف فى  التصكير فف : الثالث الفصؿ

 التيهكرل العصر فى شيراز فى التصكير فف: الرابع الفصؿ

 التيهكرل العصر  فى ىراة فى التصكير فف : الخاهس الفصؿ

 (ٓ٘ص اُ٘شأح حز٠ ٜٗب٣خ اُؼظط اُلبط٢ٔ) 1ٓؽًٌٞبد ئؼال٤ٓخ/ (404)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:  ٓحزٟٞ أُوطض

 النهيات بعمـ لمتعريؼ تقديـ

 اإلسبلـ عمى السابقة العهبلت

 العهمة تعريب هراحؿ

 األهكم العصر في العهمة طرز

 العباسي العصر في العهمة طرز

 الفاطهي العصر في العهمة طرز

رسض٣ت ٤ٓسا٢ٗ / (405)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

  اإلسبلهى الفف هتحؼ :االكؿ الزيارة 

  اإلسبلهى الفف هتحؼ :الثانى الزيارة
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

  اإلسبلهى الفف هتحؼ:الثالث االزيارة

  النسيج هتحؼ :الرابع الزيارة

 النسيج هتحؼ:الخاهس االزيارة

  الهعز شارع:السادس الزيارة

 الهعز شارع :الثاهف الزيارة

 األزىر هنطقة :التاسع الزيارة

 اذز٤بض٣خ ٓوطضاد

اُلٕ٘ٞ اإلؼال٤ٓخ ك٢ أُـطة ٝاألٗسُػ / (406)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

  كاالجص الحجر

   األخشاب

  الهعادف

    كالفخار الخزؼ

  الزجاج

                        النسيج

ٗظٞص ثبُِـخ اُلبضؼ٤خ  / (407)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:  ٓحزٟٞ أُوطض

: عمى عادة كيحتكل البحث فيرس كىك الييكؿ أك الخطة

 الى الهصطمحات قسهت كليذا كالداللية كالهعهاريية البنيكية الناحية هف الهعهارية الهصطمحات دراسة- أ
: ىى اشكاؿ ثبلثة
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

. فارسية حقة كال فارسية كمهة هف تتككف هصطمحات- أ

( خركاه-دركاه-خانكاه)كاه الحقة ك كمهةفارسية هف تتركب هصطمحات-1

( خرستاف-بيهارستاف- بستاف  )ستاف كالحقة فارسية كمهة هف تتركب هصطمحات- 2

. عربية اك فارسية ككمهة فارسية كمهة هف تتككف هصطمحات- ب

 عربى اك فارسى اسـ هف يتركب الهصطمحات هف النكع كىذا هركب اسـ الفارسية فى يسهى النكع ىذا
-طشتخاناه-خاناه طبؿ-خاناه ركاب- خاناه زرد) العربية فى خاناه اصبحت كالتى الفارسية خانة ككمهة
(. خاناه شراب-خاناه فراش

-هيزاب-دراريب-ركشف-شادركاف-دىميز ) لكاحؽ بيا ليس فارسية كمهة هف تتككف بسيطة هصطمحات- ج
(. افريز-طاؽ-ايكاف-ابزف

أُؽزٟٞ اُربٓػ 
ٓوطضاد ئعجبض٣خ 

 

اُؼٔبضٙ االؼال٤ٓٚ ك٠ اُؼظط اال٣ٞث٠ /  (501)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

 الفترة ىذه بعهارة الهرتبطة التاريخية باألحداث لمتعريؼ تقديـ

  األيكبي العصر في الهدف تخطيط

  األيكبي العصر في اإلسبلهية العهارة خصائص

  األيكبي العصر عهارة في الهؤثرة العكاهؿ أىـ

( الديف صبلح قمعة )األيكبي العصر في الحربية العهائر

( الهدارس )األيكبي العصر في التعميهية الهنشآت

( األضرحة )األيكبي العصر في الجنزية العهائر
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 هراجعة

/ 502 )غ اصط  اُؼضٔب٠ٗ اُؼظط ٜٗب٣ٚ حز٠ ٝٗوٞؾ اصط٣ٚ ًزبثبد(

 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 
: ٓحزٟٞ أُوطض

  العثهانية العهارة عمى الكاردة النصكص دراسة

  العثهانية الفنكف عمى الكاردة النصكص دراسة

 العثهانية الخطكط أنكاع دراسة

 العثهانييف الخطاطيف أشير دراسة

 (طلٟٞ ٝهبعبضٟ  ) 3رظ٣ٞط ئؼال٠ٓ / (503)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: أُوطض ٓحزٟٞ

  االكؿ الصفكل العصر فى ايراف فى التصكير فف :االكؿ لفصؿ

  الثانى الصفكل العصر فى ايراف فى التصكير فف :الثانى الفصؿ

 القاجارم  العصر في ايراف فى التصكير فف:الثالث الفصؿ

اُلٕ٘ٞ اإلؼال٤ٓٚ ك٠ اُؼظط٣ٖ اُؽِغٞه٠ ٝاال٣ٞث٠ / (504)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

 الفترة ىذه بفنكف الهرتبطة التاريخية باألحداث لمتعريؼ تقديـ

 كالههمككي األيكبي العصريف فنكف في الهؤثرة الفنكف أىـ

 كالههمككي األيكبي العصريف في اإلسبلهي الفف خصائص

 كالههمككي األيكبي العصريف في كالجص كالحجر الرخاـ عمي الزخرفة فنكف

 كالههمككي األيكبي العصريف في األخشاب فنكف
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 كالههمككي األيكبي العصريف في اإلسبلهية الهعادف

 كالههمككي األيكبي العصريف في اإلسبلهي الزجاج

 كالههمككي األيكبي العصريف في كالخزؼ فنكف

 كالههمككي األيكبي العصريف في الفخار فنكف

 اذز٤بض٣ٚ ٓوطضاد

أُؽًٌٞبد ك٠ شطم اُؼبُْ اإلؼال٠ٓ / (505)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

. كالثانى األكؿ العباسى العصريف فى إيراف فى الهسكككات عف خاص هكضكع

. كطبرستاف الرل سؾ دارل فى الساسانى الطراز عمى الفضية النقكد 

 اإلسبلهي العالـ شرؽ في الهنفصمة الدكيبلت نقكد

ػٔبضٙ ا٣طإ ك٠ اُؼظط االؼال٠ٓ / (506)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

 الفترة ىذه بعهارة الهرتبطة التاريخية باألحداث لمتعريؼ تقديـ

 االسبلهى العصر فى إيراف في الهدف تخطيط

 إيراف في اإلسبلهية العهارة خصائص

 االسبلهى العصر فى إيراف عهارة في الهؤثرة العكاهؿ أىـ

(  كالهدارس الهساجد )االسبلهى العصر فى إيراف في الدينية العهارة

( األضرحة)االسبلهى العصر فى إيراف في الجنائزية العهارة

( كالبكابات األسكار)االسبلهى العصر في إيراف في الحربية العهائر
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 االسبلهى العصر فى إيراف فى الهدنية العهارة

 هراجعة

ربض٣د اُؼظط٣ٖ اال٣ٞث٠ ٝا٠ًُِٞٔٔ / (507)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

  األيكبى العصر فى السياسية الحياة

   األيكبى العصر فى األقتصادية الحياة

  األيكبى العصر فى  األجتهاعية الحياة

  الههمككى العصر فى السياسية الحياة

  الههمككى العصر فى االقتصادية الحياة

 الههمككى العصر فى األجتهاعية الحياة

أُؽزٟٞ اُؽبزغ 
ٓوطضاد ئعجبض٣خ 

 

اُلٕ٘ٞ االؼال٤ٓٚ ك٠ اُؼظط ا٠ًُِٞٔٔ / (601)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

  الههمككي العصر في االجص ك الحجر

  الههمككي العصر في األخشاب

  الههمككي العصر في الهعادف

  الههمككي العصر في كالفخار الخزؼ

  الههمككي العصر في الزجاج

 الههمككي العصر في النسيج
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

اُؼٔبضٙ االؼال٤ٓٚ ك٠ ػظط أُٔب٤ُي اُجحط٣ٚ / (602)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

 الفترة ىذه بعهارة الهرتبطة التاريخية باألحداث لمتعريؼ تقديـ

 البحرم الههمككي العصر في لمقاىرة العهراني التطكر

 البحرم الههمككي العصر في اإلسبلهية العهارة خصائص

 البحرم الههمككي العصر عهارة في الهؤثرة العكاهؿ أىـ

( الديف صبلح لقمعة البحرية الههمككية اإلضافات )البحرم الههمككي العصر في الحربية العهائر

( الخانقاكات ك الهدارس ك الهساجد )البحرم الههمككي العصر في الدينية العهائر

( الدفف قباب )البحرم الههمككي العصر في الجنزية العهائر

( الدكاب سقي كأحكاض الكتاتيب ك األسبمة )البحرم الههمككي العصر في اإلجتهاعية الرعاية هنشآت

 هراجعة

أُؽًٌٞبد االؼال٤ٓٚ ك٠ اُؼظط٤٣ٖ اال٣ٞث٠ ا٠ًُِٞٔٔ / ( 603)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

 :الى بدكرىا تنقسـ كالتى الذىبية النقكد الى االيكبية النقكد تنقسـ

 الذىبية النقكد-

 الفضية النقكد-

 النحاسية النقكد-

رسض٣ت ٤ٓسا٠ٗ / ( 604)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

 اهلل لديف الهعز شارع آلثار هيدانية زيارات
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 األحهر كالدرب الكزير باب لشارع هيدانية زيارات

 آثار هف بيا كها الجبؿ لقمعة هيدانية زيارات

 اإلسبلهي الفف لهتحؼ هيدانية زيارات

( أهكف إف )إقميهية لهتاحؼ هيدانية زيارة

 
 

ػِْ أُزبحق / ( 605)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

 الهتاحؼ نشأة

  الهتحؼ هياـ

 .العالهية الهعايير حسب الهتاحؼ تقسيـ

    الهتاحؼ أنكاع

 الهتاحؼ في تكافرىا الكاجب االحتياطات

                     .الهتحفي كالتخزيف العرض أساليب

 اذز٤بض٣ٚ ٓوطضاد

( ػظط اُٜ٘ضٚ ك٠ اٝضٝثب ) ربض٣د اُلٖ/ ( 606)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

 النيضة قبؿ أكركبا في العاهة الحالة

  النيضة تعريؼ- 

. الهبكرة النيضة عصر فنكف-  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9#.D8.A7.D9.84.D8.AD.D8.A7.D9.84.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.A7.D9.85.D8.A9_.D9.81.D9.8A_.D8.A3.D9.88.D8.B1.D9.88.D8.A8.D8.A7_.D9.82.D8.A8.D9.84_.D8.A7.D9.84.D9.86.D9.87.D8.B6.D8.A9#.D8.A7.D9.84.D8.AD.D8.A7.D9.84.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.A7.D9.85.D8.A9_.D9.81.D9.8A_.D8.A3.D9.88.D8.B1.D9.88.D8.A8.D8.A7_.D9.82.D8.A8.D9.84_.D8.A7.D9.84.D9.86.D9.87.D8.B6.D8.A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9#.D8.A7.D9.84.D8.AD.D8.A7.D9.84.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.A7.D9.85.D8.A9_.D9.81.D9.8A_.D8.A3.D9.88.D8.B1.D9.88.D8.A8.D8.A7_.D9.82.D8.A8.D9.84_.D8.A7.D9.84.D9.86.D9.87.D8.B6.D8.A9#.D8.A7.D9.84.D8.AD.D8.A7.D9.84.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.A7.D9.85.D8.A9_.D9.81.D9.8A_.D8.A3.D9.88.D8.B1.D9.88.D8.A8.D8.A7_.D9.82.D8.A8.D9.84_.D8.A7.D9.84.D9.86.D9.87.D8.B6.D8.A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9#.D8.A7.D9.84.D8.AD.D8.A7.D9.84.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.A7.D9.85.D8.A9_.D9.81.D9.8A_.D8.A3.D9.88.D8.B1.D9.88.D8.A8.D8.A7_.D9.82.D8.A8.D9.84_.D8.A7.D9.84.D9.86.D9.87.D8.B6.D8.A9#.D8.A7.D9.84.D8.AD.D8.A7.D9.84.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.A7.D9.85.D8.A9_.D9.81.D9.8A_.D8.A3.D9.88.D8.B1.D9.88.D8.A8.D8.A7_.D9.82.D8.A8.D9.84_.D8.A7.D9.84.D9.86.D9.87.D8.B6.D8.A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9#.D8.AA.D8.B9.D8.B1.D9.8A.D9.81_.D8.A7.D9.84.D9.86.D9.87.D8.B6.D8.A9#.D8.AA.D8.B9.D8.B1.D9.8A.D9.81_.D8.A7.D9.84.D9.86.D9.87.D8.B6.D8.A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9#.D8.AA.D8.B9.D8.B1.D9.8A.D9.81_.D8.A7.D9.84.D9.86.D9.87.D8.B6.D8.A9#.D8.AA.D8.B9.D8.B1.D9.8A.D9.81_.D8.A7.D9.84.D9.86.D9.87.D8.B6.D8.A9
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 . كالباركؾ الرككؾ زخرفة- 

 االسبلهي العالـ فنكف عمى النيضة عصر زخارؼ أثر- 

 
 
 

 

اُلٕ٘ٞ االؼال٤ٓٚ ك٠ ا٣طإ ٓ٘ص اُـعٝ أُـ٠ُٞ ٝحز٠ ٜٗب٣ٚ اُؼظط اُظلٟٞ / ( 607)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

 الفترة ىذه بفنكف الهرتبطة كالحضاريو التاريخية باألحداث لمتعريؼ تقديـ

  الصفكم العصر نيايو كحتي الهغكلي الغزك هنذ ايراف في االسبلهيو الفنكف في الهؤثرة الفنكف أىـ

 عناصرىا كاشير الصفكم العصر نيايو كحتي الهغكلي الغزك هنذ ايراف في الفنيو لمطرز العاهو السهات
 الغزك هنذ الخزفيو الصفكياالكاني العصر نيايو كحتي الهغكلي الغزك هنذ  ايراف في الجداريو الزخارؼ الفنيو

 العصر نيايو كحتي الهغكلي الغزك هنذ الخزفيو كالفسيفساء الصفكيالببلطات العصر نيايو كحتي الهغكلي
 نيايو كحتي الهغكلي الغزك هنذ النسيج الصفكم

أُؽزٟٞ اُؽبثغ 
ٓوطضاد ئعجبض٣خ 

 

اُؼٔبضٙ االؼال٤ٓٚ ه٠ ػظط أُٔب٤ُي اُغطاًؽٚ / ( 701)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

  الفترة ىذه بعهارة الهرتبطة التاريخية باألحداث لمتعريؼ تقديـ

 الجراكسة الههاليؾ عصر في العهارة خصائص- 

 ( رشيد ك باالسكندرية قايتبام قمعة ) الجركسي الههمككي العصر في الحربية الهباني- 

 الجركسية الههمككية الهساجد- 

  الجركسية الههمككية الهدارس- 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 الجركسية الههمككية الخانقاكات- 

 الجركسية الههمككية الدفف قباب- 

 

( السكؽ- الفندؽ- الخاف- الككالة- القيسارية )الجركسية الههمككية التجارية الهنشآت- 

( الحهاهات- الكتاتيب- األسبمة ) اإلجتهاعية الرعاية هنشآت- 

اُلٕ٘ٞ االؼال٤ٓٚ ك٠ اُؼظط اُؼضٔب٠ٗ / ( 702)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

 العثهاني العصر في االجص ك الحجر

 العثهاني العصر في األخشاب

 العثهاني العصر في الهعادف

 العثهاني العصر في كالفخار الخزؼ

 العثهاني العصر في الزجاج

                العثهاني العصر في النسيج

أُؽًٌٞبد االؼال٤ٓٚ ك٠ اُؼظط اُؼضٔب٠ٗ ٝػظط اؼطٙ ٓحٔس ػ٠ِ / ( 703)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

 الذىبية النقكد

( القركش ك الفضة نصؼ البارة، ) الفضية النقكد

 النحاسية النقكد

ػِْ اُحلبئط االصبض٣ٚ / (704)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

. تفسير ها يكاجو الطالب هف ظكاىر اثرية -1
 

 اك كتابات سكاء عمييا كرد كها عمييا العثكر تـ التى التحفة اليو تنتهى الذل العصر ههيزات بيف الربط- 2
. زخارؼ

 عمى االعتهاد الى نمجأ االثرية القطعة عمى الهدكف التاريخ كضكح عدـ حالة فى التأريخ، عمى االعتهاد- 3
. ككتابات زخارؼ هف عمييا هاكرد

. قد تتغير بعض الهعالـ بسبب التغيرات الزهنية -3
 اذز٤بض٣ٚ ٓوطضاد

اُؼٔبضٙ االؼال٤ٓٚ ك٠ اُٜ٘س / (706)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

 الفترة ىذه بعهارة الهرتبطة التاريخية باألحداث لمتعريؼ تقديـ

 اليند في الهدف تخطيط

 . اليند في اإلسبلهية العهارة خصائص

 . اليند عهارة في الهؤثرة العكاهؿ أىـ

 . اليند هصر في الدينية العهائر

. اليند فى الحربية العهائر

 . اليند في كاألضرحة الهشاىد

 هراجعة

ربض٣د ٓظط ك٠ اُؼظط اُؼضٔب٠ٗ / ( 707)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:ٓحزٟٞ أُوطض   
الفتح العثهاني لهصر  - 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 العثهاني الحكـ تحت كاجتهاعيا كاقتصاديا كسياسيا اداريا هصر أكضاع- 

 ـ18 القرف هف الثانى النصؼ خبلؿ هصر تطكرات- 

 هصر عمى الفرنسية الحهمة- 

 الحديثة هصر كبناء عمى هحهد عصر- 

 الخارجية عمى هحهد سياسة- 

 كسعيد االكؿ عباس حكـ تحت هصر- 

 إسهاعيؿ حكـ تحت هصر- 

 ـ1881 العرابية الثكرة- 

 كالخارجي الداخمية كالتغيرات ـ1882 اإلنجميزم االحتبلؿ- 

ٓوطضاد ئعجبض٣خ - أُؽزٟٞ اُضبٖٓ 
 

 (ٓـ٠ُٞ ٛ٘سٟ ٝػضٔب٠ٗ  ) 4رظ٣ٞط اؼال٠ٓ / ( 801)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

  العثهانى العصر فى تركيا فى التصكير فف:االكؿ الفصؿ

 الهغكؿ اباطرة عيد فى اليند فى التصكير فف: الثاني الفصؿ

اُؼٔبضٙ االؼال٤ٓٚ ك٠ اُؼظط اُؼضٔب٠ٗ / ( 802)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

 الههمككي العصر في الحربية الهباني – الفترة ىذه بعهارة الهرتبطة التاريخية باألحداث لمتعريؼ تقديـ- 
 ( رشيد ، باالسكندرية قايتبام قمعة ) الجركسي

 

( كتخدا عثهاف جاهع – باشا هحهكد جاهع ) الهساجد- 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 هدرسة- الغكرم السمطاف هدرسة – قايتبام السمطاف هدرسة – برسبام السمطاف هدرسة )الهدارس- 
( هحهكد السمطاف

. الهكلكية تكية- برسبام السمطاف خانقاة – برقكؽ بف فرج خانقاة: كالتكايا الخنقاكات- 

. كالعثهانية الههمككية: القباب- 

 السكؽ- الفندؽ- الخاف- الككالة- القيسارية: التجارية الهنشآت- 

. الحهاهات- الكتاتيب- األسبمة : اإلجتهاعية الرعاية هنشآت- 

رسض٣ت ٤ٓسا٠ٗ / ( 803)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:ٓحزٟٞ أُوطض  

 القاىرة هدينة في الدراسة هحؿ الزهنية بالفترة الخاصة الهنشآت هف لعدد الهيدانية الزيارات هف هجهكعة
:   كالتالي كىي كرشيد كاالسكندرية

: القاىرة هدينة

  الخادـ باشا سميهاف جاهع زيارة-1           

  باشا سناب زيارةهسجد-2           

   صفية الهمكو جاهع زيارة-3           

 الذىب ابك هحهد زيارةجاهع-4           

  عمي هحهد جاهع زيارة- 5           

 : االسكندرية هدينة

  شربجي ككالة زيارة-1        

    تربانة إبراىيـ الحاج جاهع زيارة-2        
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

                       البكصيرم اإلهاـ هسجد زيارة-3        

  جابر سيدم هسجد زيارة- 4        

:  رشيد هدينو- ج   

 برشيد كمي عرب هنزؿ زيارة- 1                    

 برشيد غزاؿ حسيبة هنزؿ زيارة- 2                    

 برشيد فرحات هنزؿ زيارة- 3                    

 برشيد الهناديمي هنزؿ زيارة- 4                    

 برشيد بيؾ رهضاف هنزؿ زيارة- 5                    

 برشيد هحاـر هنزؿ زيارة – 6                   

 برشيد االهاصيمي اغا عثهاف هنزؿ زيارة- 7                    

 برشيد  الهيركني هنزؿ زيارة- 8                    

 برشيد عزكز حهاـ زيارة – 9                   

ٓجبزٟ اُِـٚ اُزط٤ًٚ / ( 804)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

 اليجائية الحركؼ

 التركية الغة قكاعد

 عمييا لمتطبيؽ النصكص بعض

اُؼٔبضٙ ٝاُلٕ٘ٞ ك٠ ػظط اؼطٙ ٓحٔس ػ٠ِ  / ( 805)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 العمكية األسرة تاريخ

 .الهختمفة بأنكاعيا باقية كهازالت السرة ىذه عصر إلى ترجع التي العهائر أىـ

 .القطع ىذه تحتكم التي كالعالهية الهحمية كالهتاحؼ الفنية القطع أىـ

   الهرحمة ىذه خبلؿ بهصر اإلسبلهية العهارة عمى الكافدة كالهعهارية الفنية العناصر أىـ

ٓوطضا اذز٤بض٣ٚ 
 

كٕ٘ٞ اُٜ٘س ك٠ اُؼظط االؼال٠ٓ / ( 806)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

  االسبلهى العصر في اليند في االجص ك الحجر

 االسبلهى العصر في اليند في األخشاب

 االسبلهى العصر في اليند في الهعادف

  االسبلهى العصر في اليند في كالفخار الخزؼ

  االسبلهى العصر في اليند في الزجاج

 االسبلهى العصر في اليند في النسيج

ٗظٞص ثبُِـٚ اُزط٤ًٚ / (807)اصط غ 
 صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض

 :كالتالي كىي العثهاني العصر في كالفنكف كالعهارة التاريخ عف التركية بالمغة النصكص هف هجهكعو

  دكلتي عثهانمي

  خاف هحهد سمطاف فاتح

  أسطنبكؿ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

  نؾ قاىره

  سناف هعهارم

  برسام قصر

 سرام بغجي
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

األصبض أُظط٣خ 
أُؽزٟٞ األٍٝ 
ٓوطضاد ئعجبض٣خ 

 

 اُحبؼت ا٠ُ٥ 100حؽت 
ؼبػزبٕ : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤ب 

ٓحزٟٞ أُوطض 

 .اآللى بالحاسب الهتعمقة كالقكاعد الهبادئ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس

 1هٞاػس ٝؼ٤طخ: 1 اُِـخ ٓظط٣خ هس٣ٔخ101أصط ّ

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:  ٓحزٟٞ أُوطض 

. الجهؿ كأنكاعيا األكلية– الكمهات كأنكاعيا – العبلهات كأنكاعيا - هقدهة 

 ٓبهجَ اُزبض٣د: 1 األصبض أُظط٣خ اُوس٣ٔخ102أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   ( ؼبػبد3
: ٓحزٟٞ أُوطض 

 هقدهة عف تطكر الحياة عمى األرض 

 العصر الحجرل القديـ ك أدكاتو فى هصر ك خارجيا 

 (ديرتاسا- هرهدة بنى سبلهة– حمكاف - الفيكـ)أثار العصر الحجرل الحديث فى هصر

 (نقادة األكلى – البدارل )أثار العصر الحجرل النحاسى فى هصر

 (نقادة الثانية ك نقادة الثالثة)أثار عصكر ها قبؿ األسرات فى هصر

 أثار عصر األسرة صفر ك هراحؿ الكحدة 

 فنكف النحت ك النقش فى عصر ها قبؿ  ك ها قبيؿ األسرات فى هصر

نشأة األسرة األكلى فى هصر 

(ٖٓ ثسا٣خ األؼطاد حز٠ ٜٗب٣خ ػظط اإلٗزوبٍ األٍٝ): 1 اُزبض٣د أُظط١ اُوس103ْ٣أصط ّ   

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   ( ؼبػبد3
: ٓحزٟٞ أُوطض 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

هصادر دراسة التاريخ الهصرم 

تاريخ األسرة األكلي 

تاريخ األسرة الثانية 

تاريخ األسرة الثالثة 

تاريخ األسرة الرابعو 

تاريخ األسرة الخاهسة 

تاريخ األسرة السادسة 

أسباب سقكط الدكلة القديهة 

 : 1 ٓسذَ ئ٠ُ ػِْ األصبض104أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   ( ؼبػبد3

:  ٓحزٟٞ أُوطض
هقدهة 

التعريؼ بعمـ اآلثار 

نشأة عمـ اآلثار 

عمـ آثار ها قبؿ التاريخ 

عمـ اآلثار الهصرية القديهة 

عمـ اآلثار اليكنانية كالركهانية 

عمـ اآلثار اإلسبلهية 

اآلثار الغارقة 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

التنقيب عف اآلثار  كالعمـك الهساعدة 

األثرية في هصر  أىـ االكتشافات

حفظ اآلثار 

الركاد في عمـ اآلثار 

(ٓزطِت ا٤ٌُِخ) ُـخ ػطث٤خ ٗحٞ ٝططف105أصط ّ   

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   ( ؼبػبد3
: ٓحزٟٞ أُوطض 

. أساسيات نحك كصرؼ المغة العربية

 (٣رزبض اُطبُت ٓبزح ٝاحسح)ٓوطضاد اذز٤بض٣خ
 

 1هطاءاد أصط٣خ ثِـخ أٝضٝث٤خ حس٣ضخ- 106أصط ّ

: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   ؼبػبد 3
: ٓحزٟٞ أُوطض 

 .هكضكعات هختارة كهتغيرة في الحضارة الهصرية القديهة هف كتب كدكريات أثرية

 1ٓٞاهغ ٓظط األصط٣خ- 107أصط ّ

: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح  ؼبػبد 3
: ٓحزٟٞ أُوطض 

هقدهة في الجغرافية اإلقميهية لهصر -1

نشأة األقاليـ الهصرية -2

أقاليـ الجنكب -3

أقاليـ الدلتا -4

العكاصـ السياسية -5

العكاصـ الدينية -6
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

أسهاء الهدف القديهة - 7

أُؽزٟٞ اُضب٢ٗ 
 (ٓوطضاد ئعجبض٣خ)

 

 200حن- حوٞم اإلٗؽبٕ

: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح   ؼبػبد 3
 

 2هٞاػس ٝؼ٤طخ: 2اُِـخ ٓظط٣خ هس٣ٔخ 201أصط ّ

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:  ٓحزٟٞ أُوطض 

. أنكاعيا كأقساهيا: الجهمة الفعمية– أنكاعيا كأقساهيا : الجهمة اإلسهية

 ػٔبضح:(1ٖٓ ثسا٣خ األؼطاد حز٠ ٜٗب٣خ ػظط اإلٗزوبٍ األٍٝ) 2األصبض أُظط٣خ اُوس٣ٔخ 202أصط ّ

: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح .  ؼبػبد3
:  أُحزٟٞ 

 .هقدهة عف تطكر الهقبرة الهمكية هف العصر العتيؽ حتى عصر الدكلة القديهة-1

 .الهقبرة الهمكية في أبيدكس كسقارة هف العصر العتيؽ-2

. الهجهكعة الجنائزية لمهمؾ جسر بسقارة-3

 .الهجهكعة الجنائزية بهنطقتي هيدـك كدىشكر-4

 .(خكفك كخفرع كهنكاكرع)العهارة الهمكية الجنائزية بجبانة الجيزة -5

 .أىراهات األسرة الخاهسة بأبك صير-6

 .(بيبي الثاني)أىراهات األسرة السادسة بسقارة -7

 .(حسي رع ك قار كأيدك كتي كهريرككا) 6-3تطكر هقابر األفراد هف األسرة -8

 . هعبد الشهس لني كسر رع بأبكغراب-9

 .التهاثيؿ الهمكية باألسرتيف الثالثة كالرابعة-10
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 .التهاثيؿ الهمكية باألسرتيف الخاهسة كالسادسة-11

 .التهاثيؿ األفراد باألسرتيف الثالثة كالرابعة-12

. التهاثيؿ األفراد باألسرتيف الخاهسة كالسادسة-13

 اُسُٝخ اُٞؼط٠ ٝػظط اإلٗزوبٍ اُضب٢ٗ: 2 ربض٣د ٓظط اُوس٣ٔخ203أصط ّ

: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح  ؼبػبد 3
: أُحزٟٞ 

هصادر البحث فى التاريخ الهصرل القديـ  - 1

عصكر هاقبؿ التاريخ  - 2

التطكر السياسى كاألجتهاعى  فيها قبؿ األسرات  - 3

بداية األسرات الهمكية كالعصكر التاريخية  - 4

:  عصكر الدكلة القديهة- 5

.  (بداية العصر ، شخصية إيهكحتب ، شكاىد العهارة كالفف ، التقكيـ الهدنى)عصر األسرة الثالثة - 

تجديدات عيد سنفرك ، عيد خكفك ، كتعبيرات اليـر األكبر ، جدفرع ، عيد خع )عصر األسرة الرابعة -
.  (أؼ رع كآثارة ، أبك اليكؿ ، عيد هف كاك رع كشبسسكاؼ كخنتكاكس

بداية العصر دعكل األصؿ الهقدس لهمككيا ، هعابد الشهس ، أىراـ العصر )عصر األسرة الخاهسة -
.  (كهعابدىا ، هتكف األىراـ ، النشاط الخارجى ، التطكر السياسى كاألجتهاعى

شخصيات العصر ، نهك البيركقراطية ، التنظيهات العسكرية ، بعثات الكشؼ فى )عصر األسرة السادسة -
.  (الجنكب

.  عكاهؿ سقكط الدكلة القديهة -

. الثكرة الشعبية - 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 ٓ٘بٛظ اُجحش األصط١ 204أصط ّ 

: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح   ؼبػبد 3
: ٓحزٟٞ أُوطض

:  هقدهة- 

تعريؼ هنيج البحث 

أىهية دراسة هنيج البحث 

هكاصفات الباحث الجيد - 1

: أنكاع األبحاث كاختيار هكضكع البحث- 2

الطالب الجاهعي 

باحث الدراسات العميا 

الكيفية، كتب الهراجع، الكثائؽ كاألصكؿ : جهع األصكؿ كالهصادر- 3

النقد الظاىرم ، النقد الباطني : نقد األصكؿ- 4

: بعض القكاعد العاهة لمتركيب التاريخي- 5

:  تنظيـ الحقائؽ التاريخية- 6

: االجتياد-7

: التعميؿ كاإليضاح- 8

: انشاء الصياغة- 9

: العرض- 10

: هبلحؽ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

التكثيؽ 

 .أىـ الهراجع

 . الهصادر

. اختصاراتيا

. يتـ تكميؼ الطبلب بعهؿ أبحاث لتطبيؽ الهنيج: همحكظة

رطعٔخ ٓٞضٞػبد أصط٣خ :  ُـخ ئٗغ٤ِع٣خ 205أصط ّ

: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح   ؼبػبد 3
: ٓحزٟٞ أُوطض 

. القكاعد األساسية لعمـ الترجهة.

. ترجهة هكضكعات هختارة هتنكعة كهتغيرة في الحضارة الهصرية القديهة هف كتب كدكريات أثرية.

ٓوطضاد اذز٤بض٣خ 
 

 1 ٓٞضٞع ذبص ٖٓ اُحضبضح أُظط٣خ اُوس٣ٔخ206أصط ّ 
ؼبػز٤ٖ : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا 

:  ٓحزٟٞ أُوطض

. يدرس الطالب هكضكع هف هكضكعات الحضارة الهصرية القديهة

  ربض٣د اُل207ٖأصط ّ 
ؼبػز٤ٖ : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا 

:ٓحزٟٞ أُوطض   

 الفنكف البدائية

 الفنكف القديهة

 الفنكف في العصكر الكسطى

 فف عصر النيضة األكركبي

الهدارس الفنية الحديثة 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

أُؽزٟٞ اُضبُش 
 (ٓوطضاد ئعجبض٣خ)

 

 3هٞاػس ٝؼ٤طخ: 3 اُِـخ ٓظط٣خ هس٣ٔخ301أصط ّ

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:  ٓحزٟٞ أُوطض 

. الصيغ الفعمية كشبو الفعمية– الفعؿ كهشتقاتو .

. تطبيقات نصية كسيطة.

 كٕ٘ٞ - 2ٖٓ ثسا٣خ األؼطاد حز٠ ٜٗب٣خ ػظط األٗزوبٍ األٍٝ : 3 األصبض أُظط٣خ اُوس٣ٔخ302أصط ّ

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:ٓحزٟٞ أُوطض    

 هقدهة عف تطكر الهقبرة الهمكية هف عصر اإلنتقاؿ األكؿ ك حتى نياية عصر الدكلة الكسطى 

 (إنتؼ بالطارؼ كهنتكحتب نب حبت رع بالدير البحرل)11الهقابر الهمكية عصر األسر 

  بالمشت ك االىكف ك ىكارة 12أىراهات همكؾ األسرة 

 هقابر األفراد ك عصر االنتقاؿ األكؿ

 (خيتىك إهنهحات ك خنـك حكتب الثانى) ببنى حسف12ك11هقابر األسرتيف 

 هعبد رننكت بهدينة هاضى 

 12ك11تهاثيؿ الهمكؾ هف األسرتيف 

 12ك 11تهاثيؿ األفراد هف األسرتيف

 12ك 11نقكش همكية فى األسرتيف

 1اُسُٝخ اُحس٣ضخ : 3 ربض٣د ٓظط اُوس٣ٔخ 303أصط ّ

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:  ٓحزٟٞ أُوطض 
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الدكر الهصرل فى النكبة كأىدافو كأىهيتو األدارة الهصرية لمنكبة كأقساهيا : النكبة فى الدكلة الحديثة 
. الهختمفة أهنحكتب الثالث عصر هف القكة ، كاألزدىار كالبداية الحقيقية لؤلتكنية 

أخناتكف ، نفرتيتى : كأعبلف عبادة اآللو الكاحد آتكف العائمة " العائش فى الهاعت " أخناتكف الفيمسكؼ 
نشأة األسرة التاسعة عشرة ، أنشطة  (أل ، حكرهحب ، كتكت عنخ أهكف  )هصر بعد أخناتكف . كبناتيـ 

.  همككيا كحركبيـ فى سيناء كآسيا هع األىتهاـ الخاص بدكر قادش فى هناؤة النفكذ الهصرل فى سكريا 

نشأة األسرة العشريف كدكر الهمؾ رهسيس الثالث آخر همكؾ الدكلة الحديثة الهحاربيف  

رهسيس الثالث كشعكب البحر  

 .أكاخر همكؾ األسرة العشركف كأسباب أنييار الدكلة الحديثة 

 هٞاػس : 1 اُِـخ اُوجط٤خ304أصط ّ

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
 :  ٓحزٟٞ أُوطض

. أىـ صيغيا: الجهمة الفعمية– أىـ أشكاليا : الجهمة اإلسهية– الكمهات كأنكاعيا – األبجدية - هقدهة 

  األزة أُظط١ اُوس305ْ٣أصط ّ

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:  ٓحزٟٞ أُوطض 

. نشأة كتطكر األدب الهصرم القديـ.

. أجناس األدب الهصرم القديـ.

. نهاذج هترجهة ألىـ نصكص ىذه األجناس.

. أشبو كنظائر في اآلداب األخرل.

ٓوطضاد اذز٤بض٣خ 
 

 2 هطاءاد أصط٣خ ثِـخ أٝضٝث٤خ حس٣ضخ 306أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
: ٓحزٟٞ أُوطض 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

. هكضكعات هختارة كهتغيرة في الحضارة الهصرية القديهة هف كتب كدكريات أثرية

  ٓجبزئ اُِـخ األُٔب٤ٗخ307أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
: ٓحزٟٞ أُوطض 

. القكاعد األساسية لقراءة ككتابة المغة األلهانية.

. أىـ الهصطمحات األثرية بالمغة األلهانية.

أُؽزٟٞ اُطاثغ 
 (ٓوطضاد ئعجبض٣خ)

 

 1هٞاػس ٝؼ٤طخ: 4 اُِـخ ٓظط٣خ هس٣ٔخ401أصط ّ

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:  ٓحزٟٞ أُوطض 

نصكص ىيركغميفية هختارة كهتغيرة هف الفترة المهتدة هف بداية األسرة التاسعة كحتى نياية عيد أهنحتب 
. الثالث في األسرة الثاهنة عشرة

 ػٔبضح ٝكٕ٘ٞ:اُسُٝخ اُٞؼط٠ ٝػظط اإلٗزوبٍ اُضب٢ٗ: 4 األصبض أُظط٣خ اُوس٣ٔخ402أصط ّ

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:ٓحزٟٞ أُوطض    

 هقدهة عف تطكر الهقبرة الهمكية هف عصر اإلنتقاؿ األكؿ ك حتى نياية عصر الدكلة الكسطى 

 (إنتؼ بالطارؼ كهنتكحتب نب حبت رع بالدير البحرل)11الهقابر الهمكية عصر األسر 

  بالمشت ك االىكف ك ىكارة 12أىراهات همكؾ األسرة 

 هقابر األفراد ك عصر االنتقاؿ األكؿ

 (خيتىك إهنهحات ك خنـك حكتب الثانى) ببنى حسف12ك11هقابر األسرتيف 

 هعبد رننكت بهدينة هاضى 

 12ك11تهاثيؿ الهمكؾ هف األسرتيف 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 12ك 11تهاثيؿ األفراد هف األسرتيف

 12ك 11نقكش همكية فى األسرتيف

 2اُسُٝخ اُحس٣ضخ: 3 ربض٣د ٓظط اُوس٣ٔخ403أصط ّ

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
: ٓحزٟٞ أُوطض   

الدكر الهصرل فى النكبة كأىدافو كأىهيتو  : النكبة فى الدكلة الحديثة 

األدارة الهصرية لمنكبة كأقساهيا الهختمفة  

. أهنحكتب الثالث عصر هف القكة ، كاألزدىار كالبداية الحقيقية لؤلتكنية 

"  العائش فى الهاعت " أخناتكف الفيمسكؼ 

كأعبلف عبادة اآللو الكاحد آتكف  

.  أخناتكف ، نفرتيتى كبناتيـ : العائمة 

  (أل ، حكرهحب ، كتكت عنخ أهكف  )هصر بعد أخناتكف 

نشأة األسرة التاسعة عشرة ، أنشطة همككيا كحركبيـ فى سيناء كآسيا هع األىتهاـ الخاص بدكر قادش فى 
.  هناؤة النفكذ الهصرل فى سكريا 

نشأة األسرة العشريف كدكر الهمؾ رهسيس الثالث آخر همكؾ الدكلة الحديثة الهحاربيف  

. رهسيس الثالث كشعكب البحر أكاخر همكؾ األسرة العشركف كأسباب أنييار الدكلة الحديثة 

 ٗظٞص: 2 اُِـخ اُوجط٤خ404أصط ّ

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:  ٓحزٟٞ أُوطض 

نصكص قبطية صعيدية هختارة كهتغيرة، هع نهاذج هف نصكص الميجات األخرل تكضح إختبلفاتيا هع 
. الصعيدية

 اُزبض٣د ٝاُحضبضح: 1 اُشطم األز٠ٗ اُوس405ْ٣أصط ّ
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
 : ٓحزٟٞ أُوطض 

. هقدهة عاهة تكضح القكاسـ الهشتركة بيف ىذه الحضارات

نتياءان بشبو الجزيرة العربية.  .تناكؿ كؿ حضارة عمى حدة بدءان بالعراؽ هركران بإيراف كاألناضكؿ كالشاـ كا 
ٓوطضاد اذز٤بض٣خ 

 

 2 ٓٞضٞع ذبص ٖٓ اُحضبضح أُظط٣خ اُوس٣ٔخ406أصط ّ

: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح  ؼبػبد 3
:  ٓحزٟٞ أُوطض 

 .يدرس الطالب هكضكع خاص هف الحضارة الهصرية القديهة

  هٞاػس اُِـخ ا٤ُٞٗب٤ٗخ اُوس٣ٔخ 407أصط ّ 

: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح  ؼبػبد 3
: ٓحزٟٞ أُوطض 

. القكاعد األساسية لقراءة ككتابة المغة اليكنانية القديهة.

أىـ األسهاء كالهصطمحات كالتعابير اليكنانية القديهة التي شاع إستخداهيا إباف حكـ اليكناف كالركهاف .
. بهصر

أُؽزٟٞ اُربٓػ 
 (ٓوطضاد ئعجبض٣خ)

 

 2ٗظٞص ٝؼ٤طخ: 5 اُِـخ ٓظط٣خ هس٣ٔخ501أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:  ٓحزٟٞ أُوطض 

نصكص ىيركغميفية هختارة كهتغيرة هف الفترة المهتدة هف بداية األسرة التاسعة كحتى نياية عيد أهنحتب 
. الثالث في األسرة الثاهنة عشرة

  ػٔبضح – 1اُسُٝخ اُحس٣ضخ: 5 ا٥صبض أُظط٣خ اُوس٣ٔخ502أصط ّ 

)اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:  ٓحزٟٞ أُوطض 

: الهعابد 
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طقكس بناء الهعبد 

هعبد االقصر  

هعبد الكرنؾ 

هعبد حتشبسكت 

 (الراهسيكـ)هعبد رهسيس الثانى 

 (ىابك)هعبد رهسيس الثالث 

: الهقابر الهمكية

هقبرة تحتهس الثالث 

هقبرة تكت عنخ اهكف 

هقبرة حكر هحب 

هقبرة رهسيس الثانى 

هقبرة نفرتارل 

: هقابر االفراد

هقبرة رخهى رع 

هقبرة سف نجـ 

. اهثمة هف فف الرسـ كالنحت

 ػظط اإلٗزوبٍ اُضبُش ٝاُؼظط أُزأذط:5 ربض٣د ٓظط اُوس٣ٔخ503أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:  ٓحزٟٞ أُوطض 
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 األسرة الحادية كالعشركف

 األسرتاف الثانية كالعشركف

 األسرتاف الثالثة كالرابعة كالعشركف

 األسرة الخاهسة كالعشركف الككشية

 (عصر النيضة)األسرة السادسة كالعشركف

 األسرة السابعة كالعشركف الفارسية

 األسرتاف الثاهنة كالتاسعة كالعشركف

األسرة الثبلثكف 

 1 ٗظٞص ٤ٛطاط٤و٤خ504أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:  ٓحزٟٞ أُوطض 

. هقدهة تعريفية كتاريخية.

. العبلهات الييراطيقية كأصكليا الييركغميفية.

 .نصكص ىيراطيقية هختارة كهتغيرة هف الهرحمتيف القديهة كالكسيطة.

ا٥صبض  : 2 اُشطم األز٢ٗ اُوس505ْ٣أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:ٓحزٟٞ أُوطض    

. هقدهة عاهة تكضح القكاسـ الهشتركة بيف عهائر كفنكف ىذه الحضارات.

نتياءان بشبو الجزيرة العربية. . تناكؿ كؿ حضارة عمى حدة بدءان بالعراؽ هركران بإيراف كاألناضكؿ كالشاـ كا 

ٓوطضاد اذز٤بض٣خ 
 

  3 هطاءاد أصط٣خ ثِـخ أٝضٝث٤خ حس٣ضخ506أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

633 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

:  ٓحزٟٞ أُوطض 

. هكضكعات هختارة كهتغيرة في الحضارة الهصرية القديهة هف كتب كدكريات أثرية

  اُزو٤٘بد اُطه٤ٔخ ك٢ اُجحش األصط١ 507أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:ٓحزٟٞ أُوطض    

كيفية استخداـ االنترنت في البحث العمهي -

كيفية البحث في قكاعد البيانات -

أُؽزٟٞ اُؽبزغ 
 (ٓوطضاد ئعجبض٣خ)

 

 1 ٗظٞص ٓزأذطح601أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:  ٓحزٟٞ أُوطض 

.  قكاعد الهصرية الهتأخرة.

نصكص ىيركغميفية هختارة كهتغيرة هف الفترة الههتدة هف عصر العهارنة قرب نياية األسرة الثاهنة عشرة .
. كحتى نياية عصر الرعاهسة في نياية األسرة العشريف

 كٕ٘ٞ  : 2اُسُٝخ اُحس٣ضخ : 6 ا٥صبض أُظط٣خ اُوس٣ٔخ 602أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:  ٓحزٟٞ أُوطض 

هحتكيات هقبرة تكت عنخ اهكف 

: الهدارس الفنية في الدكلة الحديثة

الهبكرة 

 التحاهسة

 العهارنة

 الرعاهسة
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. اهثمة هف فف الرسـ كالنحت

 اُؼظطإ ا٤ُٞٗب٢ٗ ٝاُطٝٓب٢ٗ  : 6 ربض٣د ٓظط اُوس٣ٔخ 603أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:  ٓحزٟٞ أُوطض 

العكاهؿ التي أدت إلي هجيء االسكندر إلي هصر 

دخكؿ االسكندر االكبر إلي هصر 

العصر البطمهي 

 هصر تحت حكـ االهبراطكرية الركهانية

   2ٗظٞص ٤ٛطاط٤و٤خ- 604أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:  ٓحزٟٞ أُوطض 

. نصكص ىيراطيقية هختارة هتنكعة كهتغيرة هف الهراحؿ الكسيطة كالحديثة كالهتأخرة، هع الهقارنة بهاسبؽ

  ػِٔب اُحلبئط ٝأُزبحق 605أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:ٓحزٟٞ أُوطض    
: أكالن فف الهتاحؼ

كالغرض هف تمؾ الهؤسسةحسب –هعنى كمهة الهتحؼ - هظاىر هف جهع التحؼ في العصكر القديهة
الهفاىيـ الحديثة 

أىـ الهتاحؼ العالهية - أنكاع الهتاحؼ األثرية

الهكقع كالتصهيـ - الهتحؼ الهثالي

طرؽ العرض كالتسجيؿ 

إدارة الهتحؼ 

 الهتحؼ الهصرم 1:هتاحؼ هصر القكهية 
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الهتحؼ اليكناني الركهانى -2

الهتحؼ اإلسبلهي - الهتحؼ القبطي- 3

عمـ الحفائر – ثانيان 

حفائر ىرككالنك كبكهبي كحفائر طركادة كأهثمة -  شكاىد هف حب البحث عف القديـ في العصكر القديهة
أخرل 

العمـك الهساعدة – عمـ الحفائر كأىهيتو -أسهاء ككشكؼ أثرية رائدة

 (أفرادىا كأدكاتيا  )البعثة األثرية– اختفاء الهكاقع األثرية

الطرز – نظاـ الحفر في الجبانات كالهدف –البحث الهنظـ الهقصكد – الصدفة - طرؽ كشؼ األثر بالهكقع
. الهعهارية الههيزة لكؿ فترة

تأريخ األثر - تحميؿ الهكتشفات األثرية–  اآلثار الغرقى- عمـ الطبقات- تخطيط هكقع الحفائر

فكرة عاهة عف قانكف اآلثار - نهكذج عهمي- التسجيؿ كالتقرير العمهي-الهخازف – حفظ األثر في الهكقع 
. بهصر

ٓوطضاد ئذز٤بض٣خ 
 

  3 ٓٞضٞع ذبص ٖٓ اُحضبضح أُظط٣خ اُوس606ْ٣أصط ّ 

: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح  ؼبػبد 3
:ٓحزٟٞ أُوطض    

. يدرس الطالب هكضكع خاص هف الحضارة الهصرية القديهة

  اُلٌط ٝاُس٣ٖ – 3 اُشطم األز٢ٗ اُوس٣ْ 607أصط ّ 

: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح  ؼبػبد 3
:  ٓحزٟٞ أُوطض 

تناكؿ كؿ حضارة عمى حدة بدءان بالعراؽ هركران ..هقدهة عاهة تكضح القكاسـ الهشتركة بيف ىذه الحضارات.
نتياءان بشبو الجزيرة العربية . بإيراف كاألناضكؿ كالشاـ كا 



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

636 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 
أُؽزٟٞ اُؽبثغ 

 (ٓوطضاد ئعجبض٣خ)
 

  2ٗظٞص ٓزأذطح: 7 اُِـخ أُظط٣خ اُوس٣ٔخ701أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
: ٓحزٟٞ أُوطض 

. نصكص ىيركغميفية هختارة كهتغيرة هف عصر الرعاهسة عبر األسرتيف التاسعة عشرة كالعشريف

 ػٔبضح ٝكٕ٘ٞ: ػظط اإلٗزوبٍ اُضبُش ٝاُؼظط أُزأذط: 7 األصبض أُظط٣خ اُوس٣ٔخ 702أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:ٓحزٟٞ أُوطض   

سهات كخصائص الفف فى العصر الهتأخر 

 أضافات العصر الهتأخر بهعبد الكرنؾ

 :هعابد العصر الهتأخر بالدلتا- جػ 

أثار هنطقة تانيس 

 الهعبد الكبير آلهكف كالهعابد الصغرل الهمحقة 

 22-21هقابر همكؾ األسرة 

 أثار هنطقة تؿ بسطة

 هعبد هنديس

هعبد سهنكد 

 :دراسة نهاذج هف هقابر األفراد بالعصر الهتأخر

 هقبرة بسهاتيؾ بسقارة

 هقبرة كبلن هف هنتكهحات كباباسا بالدير البحرل



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

637 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

دراسة نهاذج هختمفة كهتعددة هف فنكف النحت الهمكى كاألفراد كالتصكير الجدارل الهكجكدة بالهتاحؼ 
. الهصرية كالعالهية

 اُلٌط ٝاُس٣ٖ  : 1 حضبضح ٓظط اُوس٣ٔخ703أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:ٓحزٟٞ أُوطض   

. اآللية الهصرية القديهة

 . نظريات الخمؽ

  كٕ٘ٞ طـطٟ ٓظط٣خ هس٣ٔخ 704أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:ٓحزٟٞ أُوطض   

. يقـك الطالب بدراسة الجعاريف كاألختاـ كالحمي

ربض٣د ٝآصبض :  اُؽٞزإ اُوس705ْ٣أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
: ٓحزٟٞ أُوطض 

نشأة الدراسات في هجاؿ الحضارات األفريقية  - 

حضارة السكداف القديـ  - 

حضارة أكسـك  - 

الديانة كالفكر في حضارات إفريقيا - 

التأثيرات الهصرية عمي حضارات إفريقيا - 

ٓوطضاد ئذز٤بض٣خ 

 

  4 هطاءاد أصط٣خ ثِـخ أٝضٝث٤خ حس٣ضخ 706أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:  ٓحزٟٞ أُوطض 

. هكضكعات هختارة كهتغيرة في الحضارة الهصرية القديهة هف كتب كدكريات أثرية
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 2ٗظٞص  : 3 ُـخ هجط٤خ 707أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:  ٓحزٟٞ أُوطض 

. نصكص صعيدية كبحيرية كفيكهية كأخهيهية كأخهيهية فرعية، هختارة كهتغيرة

أُؽزٟٞ اُضبٖٓ 
ٓوطضاد ئعجبض٣خ 

 

 هٞاػس ٝٗظٞص أُطحِخ اُوس٣ٔخ : 8 اُِـخ أُظط٣خ اُوس٣ٔخ801أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:ٓحزٟٞ أُوطض   

. قكاعد المغة الهصرية في الهرحمة القديهة.

. نصكص ىيركغميفية هختارة كهتغيرة هف الفترة الههتدة بيف بداية األسرة الرابعة كحتى نياية األسرة الثاهنة.

 ػٔبضح ٝكٕ٘ٞ: اُؼظطإ ا٤ُٞٗب٢ٗ ٝاُطٝٓب٢ٗ: 8 ا٥صبض أُظط٣خ اُوس٣ٔخ802أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
:ٓحزٟٞ أُوطض   

. الهعابد الهصرية في العصريف اليكناني ك الركهاني-1

فيمة 

ككـ اهبك 

ادفك 

اسنا 

دندرة 

ىيبيس 

. أىـ أثار هدينة االسكندرية-2

ٓغزٔغ ٓظط١ هس٣ْ  : 2 حضبضح ٓظط اُوس٣ٔخ803أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

: ٓحزٟٞ أُوطض 

 طبيعة أرض هصر كالهجتهع

 هؤسسات الهجتهع 

 الحياة االجتهاعية كالدينية

 طبقات الهجتهع كالحرؼ

 العائمة كالزكاج كالطبلؽ

 الصحة

 التعميـ 

  األخبلؽ 

 الههارسات الدينية كالجنازية 

  كٕ٘ٞ هجط٤خ 804أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
: ٓحزٟٞ أُوطض 

 العهارة الدينية القبطية

 الفف القبطى

فف النحت القبطي 

فف التصكير الجدارم القبطي 

فف النسيج 

فف األخشاب 

فف الفخار 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

  هبػخ ثحش أصط١ 805أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
: ٓحزٟٞ أُوطض 

 
ٓوطضاد ئذز٤بض٣خ 

 

  4 ٓٞضٞع ذبص ٖٓ اُحضبضح أُظط٣خ اُوس٣ٔخ806أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
: ٓحزٟٞ أُوطض 

. يدرس الطالب هكضكع خاص هف الحضارة الهصرية القديهة

  3 ٗظٞص ٤ٛطاط٤و٤خ 807أصط ّ 

)ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤بًا   (ؼبػبد3
: ٓحزٟٞ أُوطض 

 .نصكص ىيراطيقية هختارة هتنكعة كهتغيرة هف الهرحمتيف الحديثة كالهتأخرة، هع الهقارنة بهاسبؽ
 ا٥صبض ا٤ُٞٗب٤ٗخ ٝاُطٝٓب٤ٗخ

أُؽزٟٞ األٍٝ 
ٓوطضاد ئعجبض٣خ 

 

ػاآلضؼػاضحادبػ100ػحدب

ػدارتانػ:ػأدبورغاػاضططتطدةػاضداراتػردد

ػاضطػررػطحتوى

 .اآللى بالحاسب الهتعمقة كالقكاعد الهبادئ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس

)(هٞاػس  )ُـخ ٣ٞٗب٤ٗخ هس٣ٔخ  / 101أصط ١   1  : )
ؼبػزبٕ   : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:ٓحزٟٞ أُوطض   

. دراسة قكاعد المغة اليكنانية القديهة هع تدعيـ تمؾ الدراسة بحؿ تدريبات هختمفة-  
 اُزبض٣د ا٤ُٞٗب٠ٗ /   102 أصط ١  

 أضثغ ؼبػبد : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 
:ٓحزٟٞ أُوطض   
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641 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

. اإلغريؽ تاريخ دراسة أىهية- - 

 فى الجغرافية العكاهؿ كأثر كالجزر األقساـ الهناخ، التربة، التضاريس، الهكقع،: اليكناف ببلد جغرافية- 
. حضارتيـ ك اإلغريؽ تاريخ

    كهصادر آثار،نقكش،هسكككات،اكستراكا: كثائقية هصادر هف اليكنانى التاريخ هصادر- 

. كالشعراء كالفبلسفة الهؤرخيف آراء هف أدبية  

. اإلغريؽ تاريخ هف الهبكر العصر- 

 العصر )الحديثة الفترة( أسبرطة – أثينا )الهدينة دكلة عصر( الهبكرة الفترة )اليممينى العصر- 
(. الكبلسيكى

.   اليممينى العصر نياية ك الهقدكنية السيطرة ك الهدينة دكلة نظاـ تدىكر- 

أؼبط٤ط ٣ٞٗب٤ٗخ ٓظٞضح ك٠ اُلٖ   / 103أصط ١ 
  صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:ٓحزٟٞ أُوطض   

  اليكنانية األساطير هصادر-  

  النشأة أسطكرة- 

  اآلليو أنصاؼ ك اليكنانية اآللية- 

 التصكير فف- 

 اليكنانية األساطير أىـ- 

  اإلغريقية الدينية األعياد- 

 خصائصيا ك الركهانية الديانة- 

 الكبرل اآللية- 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 ركها نشأة أسطكرة- 

 الركهانية الدينية األعياد- 

:  آصبض ٝكٕ٘ٞ ثحط ئ٣غٚ 104أصط ١ 
صالس ؼبػبد : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:ٓحزٟٞ أُوطض   

. كريت كجزيرة كهككينام ايجة بحر لجزر الجغرافي الهكقع -1
 .الهناطؽ تمؾ في البشرم االستيطاف بداية -2

 .الهناطؽ تمؾ في الحضارية الهراحؿ -3

 .كريت في الهينكية الحضارة آثار -4

 .القصكر عهارة . أ

 .الحكائط رسكهات . ب

. النحت. ج

. الهعدنية الهشغكالت. د

 .الهينكم الفخار. ىػ

 .الهككينية الحضارة آثار -5

. الهككيني القصر . أ
 هككينام هقابر . ب

 الهككيني النحت. ج

 .الهعدنية الهشغكالت. د

 السيكبلدية الحضارة آثار -6

. التاريخي التقسيـ . أ
 الفخارية األكاني . ب

 الرخاهية التهاثيؿ. ج

 . الهعدنية الهشغكالت. د
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 [ٓزطِت ٤ًِخ] (ٗحٞ ٝططف )ُـخ ػطث٤خ   / 105أصط ١ 
صالس ؼبػبد : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض 

 . كالنثر الشعر عمى تطبيقان  العربية لمغة الرئيسية لمقكاعد دراسة

: ٓوطضاد اذز٤بض٣خ 
 

: ٓسذَ ئ٠ُ ػِْ ا٥صبض  / 106أصط ١ 
صالس ؼبػبد : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض 

 هقدهة

 اآلثار بعمـ التعريؼ

 اآلثار عمـ نشأة

 التاريخ قبؿ ها آثار عمـ

 القديهة الهصرية اآلثار عمـ

( كالركهانية اإلغريقية اآلثار )الكبلسيكية اآلثار عمـ

  اإلسبلهية اآلثار عمـ

  الغارقة اآلثار

  األثرية الهكتشفات أىـ

 الكبلسيكية اآلثار عمـ في الركاد

 اآلثار لغمـ الهساعدة كالعمكـ  اآلثار عف التنقيب

 اآلثار حفظ

:   اُلٌط اُس٠٘٣ ػ٘س هسٓبء أُظط٤٣ٖ 107أصط ١ 
صالس ؼبػبد : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

: ٓحزٟٞ أُوطض 
 

. التاريخ هاقبؿ عصكر في الدينية العقائد- 

. الخمؽ نظريات- 

. الشهس قرص أسطكرة- 

. البشر دهار أسطكرة- 

. الهصرية اآللية- 

. الحياة كتجدد أكزيريس عقيدة- 

. العقيدة- 

. اآلتكنية الديانة- 

 األجنبية االلية- 

 اُضب٠ٗ أُؽزٟٞ
 (ٓوطضاد اعجبض٣خ ) 

 

:    حوٞم االٗؽبٕ  / 200حن   
 ؼبػخ ٝاحسح : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض 

  االنساف حقكؽ حكؿ هقدهة- 1

هفاىيـ هصطمحات هختمفة حكؿ حقكؽ االنساف ككاجباتو   -2
 

 (  الصحة – التعميـ – الحيادية – الحرية ) االنساف حقكؽ هبادئ- 3

. قكانيف تطبيؽ حقكؽ االنساف  -4
 . العربى كالعالـ هصر فى الحقكقية الهنظهات اىـ- 5
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

  .االنساف بحقكؽ االىتهاـ فى الدكلة دكر- 6

) (هٞاػس)ُـخ ٣ٞٗب٤ٗخ هس٣ٔخ  / 201اصط ١  2 ) 
ؼبػزبٕ  : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض 

 هختمفة تدريبات بحؿ الدراسة تمؾ تدعيـ هع القديهة اليكنانية المغة قكاعد دراسة

 كٖ أُؼٔبض ا٤ُٞٗب٠ٗ  / 202 اصط ١ 
صالس ؼبػبد  : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:ٓحزٟٞ أُوطض   

 اإلغريؽ عند البناء كطرؽ هكاد -1
 الهدف تخطيط -2

 (الككرنثي -األيكني – الدكرم )الرئيسية البناء طرز -3

 :الدينية العهارة -4

( أيكنية –دكرية )الهعابد- 

 الهذابح- 

 الخزائف- 

 األسرار قاعات- 

: الدنيكية العهارة- 5

 الهكاني             - 

 البكابات             - 

 األركقة             - 

 الفنادؽ             - 

 الحهاهات             - 

 اإلجتهاعات أهاكف             - 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 التذكارية الهباني            - 

 الهنازؿ            - 

 . الجنائزية العهارة- 6

 :  كٖ اُ٘حذ ا٤ُٞٗب٠ٗ / 203اصط ١ 
صالس ؼبػبد  : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض 

 اإلغريقي النحت عمى الهبكرة الهؤثرات- 

 الهبكر اليمميني العصر فى اليكناني النحت- 

 الهستشرؽ العصر في اليكناني النحت- 

 األرخى العصر فى النحت فف– 

.( ـ.ؽ 570-620 )القكية الفترة- أ      

.( ـ.ؽ 530-570 )الناضجة الفترة- ب      

.( ـ.ؽ 80ْ 530 )األخيرة الفترة      - 

 الكبلسيكي العصر فى النحت فف- 

( هيركف-  بكليكميتكس- فيدياس )الخاهس القرف نحاتي أىـ- أ      

 –  براكستيميس )الرابع القرف نحاتي أىـ- ب      

  (ليسيبكس – سككباس         

 اُزبض٣د اُطٝٓب٠ٗ    / 204اصط ١ 
صالس ؼبػبد  : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض 

. الركهاف تاريخ دراسة أىهية- 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

. الركهاف لتاريخ الجغرافية الخمفية- 

. األكائؿ إيطاليا سكاف- 

. الهمكى العصر فى ركها- 

. الجهيكرية عصر فى إيطاليا عمى الركهاف سيطرة- 

 .(ـ.ؽ 44 – 133 )الثكرة عصر- 

 .اإلهبراطكرية عصر- 

:    ٓؼبُْ حضبضح ٝاصبض االرطٝؼي  / 205اصط ١   
صالس ؼبػبد  : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض 

. اإلتركسكية الهعابد- 

. اإلتركسكية الهقابر- 

. اإلتركسكي النحت فف- 

. اإلتركسكي الرسـ فف- 

. اإلتركسكي الفخار- 

: ٓوطضاد اذز٤بض٣خ 
   

) (هٞاػس )ُـخ الر٤٘خ  / 206اصط ١  1   ) 
صالس ؼبػبد  : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض 
 

 .البلتينية المغة قكاعد دراسة- 

. القكاعد تمؾ تتناكؿ التى التدريبات حؿ- 

. التاريخية لمهعمكهات كهصدر البردل أكراؽ- 
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. صعكبات هف ذلؾ يكتنؼ كها البردل نصكص قراءة- 

. الركهانى ك البطمهى العصريف هف بردية نصكص- 

 اليكنانى البردل فى العرب دكر- 

 حضبضح ٣ٞٗب٤ٗخ     / 207اصط ١ 
صالس ؼبػبد  : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:ٓحزٟٞ أُوطض   

(. كاألكديسا اإللياذة )ىكهيركس- 

 عمـ- الحيكاف عمـ-كالتشريح الطب-الهكسيقى-الفمؾ عمـ-اليندسة-الحساب-كالتاريخ الجغرافيا )العمكـ- 
(. األحياء

. اإلغريؽ كالفبلسفة الفمسفة- 

 .كالهكسيكف الهكتبات- 

  ال الث المستوى

 ( اجبارٌة مقررات )

) (ٗظٞص )ُـخ ٣ٞٗب٤ٗخ هس٣ٔخ  / 301اصط ١  3    :  )
ؼبػزبٕ   : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض 

 الهصادراليكنانية هف هختارة نصكص

:    كٖ أُؼٔبض اُطٝٓب٠ٗ    / 302اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض 

. الزخرفة كأساليب البناء كطرؽ هكاد

. الهدف تخطيط- 

 الركهانية العهارة طرز- 
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 الجهيكرم العصر في الهعابد- 

 اإلهبراطكرم العصر في الهعابد- 

–الهدارس–الهنازؿ– النصر أقكاس-الحهاهات–الهياه قنكات–الهسارح )هختمفة ركهانية هعهارية هباني- 
(. التذكارية األعهدة

:    كٖ اُ٘حذ اُطٝٓب٠ٗ     / 303اصط ١ 
أضثغ ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:ٓحزٟٞ أُوطض   

 الركهاني النحت لفف األكلى البدايات -1
 الجهيكرم العصر هف االخيمية كالتهاثيؿ الركهانية الشخصية الصكر فف -2
  االغسطي العصر في كالهعادف األحجار عمى النحت -3

 . ـ 14. – ـ.ؽ 27 هف اليكليككبلكدية االسرة عصر في النحت ههيزات -4

  الفبلفى العصر في النحت تيار -5

  التراجاني العهكد عمى النحت -6

  ىادرياف عصر في الشخصية الصكر -7

  االنطكنيني العصر في التكابيت عمى النحت -8

 . ـ 235 – 193 السفيرية االسرة عصر في النحت ههيزات -9

   الثالث القرف في النحت -10

:    ٓؼبُْ ربض٣د ٝحضبضح ٓظط اُوس٣ٔخ / 304اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:ٓحزٟٞ أُوطض   

. القديـ الهصرل التاريخ هصادر- 

 التاريخ قبؿ ها عصكر فى هصر- 

 العتيؽ العصر- 

 القديهة الدكلة عصر- 

 الكسطى كالدكلة األكؿ االنتقاؿ عصر- 
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 الثاني االنتقاؿ عصر- 

 الحديثة الدكلة عصر- 

 الهتأخر العصر- 

:    ربض٣د اُؼبُْ ا٤ُِٜ٘ؽز٠   / 305اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض 

. األدنى لمشرؽ الهقدكني الفتح- 

. اليمينستي العصر كحضارة اإلسكندر كرثة بيف الحركب- 

. السميكقية االهبراطكرية- 

. الشاـ ببلد في كالحضارية اإلقتصادية األكضاع- 

. اليمينستي العصر في كالخميج الرافديف ببلد- 

 : اختٌارٌة مقررات

) (هٞاػس)ُـخ الر٤٘خ  / 306اصط ١  2    :   )
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:- ٓحزٟٞ أُوطض 

. البلتينية المغة قكاعد دراسة-       

. القكاعد تمؾ تتناكؿ التى التدريبات حؿ- 

. التاريخية لمهعمكهات كهصدر البردل أكراؽ- 

. صعكبات هف ذلؾ يكتنؼ كها البردل نصكص قراءة- 

. الركهانى ك البطمهى العصريف هف بردية نصكص- 

 اليكنانى البردل فى العرب دكر- 
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:    حضبضح ضٝٓب٤ٗخ    / 307اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:- ٓحزٟٞ أُوطض 

(. هعاكنكه-هركزه-شخصو )اإلهبراطكر- 

. كاألسطكؿ الجيش- 

. كالكاليات الشعكب- 

. كالضرائب العهؿ- 

. العمهي البحث- 

. الترفيو ككسائؿ كاآلداب التربية- 

. التجارة- 

. الديف- 

   اُطاثغ أُؽزٟٞ

 ( اعجبض٣خ ٓوطضاد)

) (ٗظٞص )ُـخ ٣ٞٗب٤ٗخ هس٣ٔخ  / 401اصط ١  4    :    )
ؼبػزبٕ     : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:- ٓحزٟٞ أُوطض 

 المصادرالٌونانٌة من مختارة نصوص- 

:    ربض٣د ٝحضبضح ٓظط ك٠ اُؼظط اُجط٠ِٔ     / 402اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:- ٓحزٟٞ أُوطض 

 البطمهى العصر فى هصر تاريخ أىهية-

 لهصر الهقدكنى الفتح-

 الخارجية البطالهة سياسة-
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 اإلقتصادية البطالهة سياسة-

 البطالهة عصر فى العمكـ ك اآلداب-

 

:    كٖ اُزظ٣ٞط ا٤ُٞٗب٠ٗ    / 403اصط ١ 
أضثغ ؼبػبد    :ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:- ٓحزٟٞ أُوطض 

.  كالهيكيني الهينكل الفخار عمى التصكير- 
.  كالهستشرؽ اليندسي العصر فى التصكير- 
. الفخار عمى التصكير اساليب- 

. الصكرةالسكداء أسمكب    _ 
. أسمكبالصكرةالحهراء    - 
.  أسمكبالصكرةالبيضاء    - 

  االغريقى العصر فى الهصكريف اشير- 

:    ػِٔخ ٣ٞٗب٤ٗخ ٝضٓب٤ٗخ     / 404اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:-ٓحزٟٞ أُوطض   

. العهمة نشأة تاريخ- 

. اإليجى النقدل النظاـ- 

(. أثينا-ككرنثا )ـ.ؽ السادس القرف فى العهمة- 

. ـ.ؽ الخاهس القرف فى العهمة- 

. ـ.ؽ الرابع القرف فى العهمة- 

. اليممينستى العصر عهمة- 

 الركهانية إلهبراطكرية عهمة- 
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:    هطاءاد اصط٣خ ػٖ ٤ِٛالغ ٝضٝٓب اُوس٣ٔخ ثِـخ اٝضٝث٤خ حس٣ضخ     / 405اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:- ٓحزٟٞ أُوطض 

. القديهة كركها ىيمبلس في كالفف التاريخ ك الحضارة هف هكضكعات فى كهتنكعة هختارة نصكص 

ٓوطضاد اذز٤بض٣خ  
 

 :    (ٗظٞص )ُـخ الر٤٘٤خ  / 406اصط ١ 
    صالس ؼبػبد: ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:- ٓحزٟٞ أُوطض 

. دراسة قكاعد المغة البلتينية- 

 .حؿ التدريبات التى تتناكؿ تمؾ القكاعد- 

. أكراؽ البردل كهصدر لمهعمكهات التاريخية- 

 .صعكبات قراءة نصكص البردل كها يكتنؼ ذلؾ هف- 

. نصكص بردية هف العصريف البطمهى ك الركهانى- 

 دكر العرب فى البردل اليكنانى- 

:    كٖ أُؽزٞط٘بد ا٤ُٞٗب٤ٗخ    / 407اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:-ٓحزٟٞ أُوطض     

. فف النحت- 

. الهسارج- 

. الحمي كالهجكىرات- 

 .التكابيت كالفف الجنزم- 

أُؽزٟٞ اُربٓػ 
 (ٓوطضاد اعجبض٣خ )

:    ٓٞاهغ اصط٣خ   / 501اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 
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: ٓحزٟٞ أُوطض 

. أىـ الهكاقع األثرية الهصرية التي ترجع لمعصريف اليكناني كالركهاني- 

اإلكتشافات األثرية الهختمفة في ىذه الهكاقع     - 

:    اصبض ٓظط اُٞؼط٠ ك٠ اُؼظط٣ٖ ا٤ُٞٗب٠ٗ ٝاُطٝٓب٠ٗ  / 502اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض 

  )ديهة– قصر قاركف  - بطف أحريت – أـ األثؿ – كـك أكشيـ – أـ البريجات)آثار هدينة الفيـك - 

هنطقة آثار األشهكنيف ك تكنة الجبؿ - 

هنطقة آثار تكنة الجبؿ - 

هنطقة آثار البينسا -

هنطقة آثار أنتينكبكليس  - 

هنطقة آثار طينا الجبؿ  - 

:   ربض٣د ٝحضبضح ٓظط ك٠ اُؼظط اُطٝٓب٠ٗ   / 503اصط ١   
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض 

 .العبلقة بيف البطالهة كركها- 

. هصر تحت الحكـ الركهاني- 

. الحياة اإلقتصادية- 

. الصناعة كاأليدم العاهمة- 

. التجارة كالنقؿ- 

. الضرائب كالخدهات اإلجبارية- 

. الحياة اإلجتهاعية- 
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. الحياة الدينية- 

. الحياة الثقافية- 

. النظاـ اإلدارم- 

:    كٖ اُزظ٣ٞط اُطٝٓب٠ٗ    / 504اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض 

. التصكير في ايطاليا قبؿ التصكير الركهاني- 

. أساليب التصكير في بكهبي- 

. الهكزايككالركهاني- 

. نكعيات لكحات الهكزايكك- 

. العناصر الزخرفية- 

. الهكضكعات الهصكرة- 

. الهكزايكك في العصر الجهيكرم- 

. الهكزايكك في العصر اإلهبراطكرم - 

:    ٜٓ٘ظ اُجحش    / 505اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:ٓحزٟٞ أُوطض   

ها ىك البحث العمهي؟ - 

 .قكاعد اختيار هكضكع البحث في هجاؿ اآلثار الكبلسيكية- 

 .تحديد الكقت البلـز إلعداد البحث- 

 .كيفية تكظيؼ طاقات الباحث لخدهة البحث- 
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 هاىي  هصادر كهراجع البحث؟- 

 .كيفية استخداـ الهكتبة- 

. كيفية التعاهؿ هع الهراجع- 

. القكاعد الهتبعة في تدكيف اإلشارات الهرجعية- 

. كتابة البحث كالصياغة النيائية- 

. كتابة قائهة الهراجع كالهبلحؽ كاالختصارات- 

. هناقشة األبحاث ككيفية ههارسة النقد اإليجابي- 

  اذز٤بض٣خ ٓوطضاد

:    ػٔبضح اؼ٤ب اُظـطٟ ك٠ اُؼظط ا٤ُِٜ٘ؽز٠    / 506اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض 

هعبد - هعبد اسكميبيكس- هعبد ديكنيسيكس- هعبد ديهيتر- هعبد ىيرا- هعبد اثينا)الهعابد في برجاهة - 
 (ارتهيس

. هذبح برجاهة- 

. (الصغير-الكبير). هسارح برجاهة- 

. هسرح افركديسياس- 

. هسرح افسكس- 

. هسرح هيميتكس- 

الهقابر       - 

:    اصبض ٝكٕ٘ٞ ٓظط ك٠ اُؼظط أُزأذط    / 507اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 
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: ٓحزٟٞ أُوطض 

. الهعابد- 

. فف النحت كالنقش كالتصكير- 

 .الفف الجنزم- 

  السادس المستوى

 ( اجبارٌة مقررات )

:    االصبض اُـبضهخ     / 601اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:ٓحزٟٞ أُوطض   

. نشأة عمـ اآلثار الغارقة- 

طرؽ هعرفة تحديد هكاقع اآلثار الغارقة - 

تقنية الحفائر تحت سطح الهياه كطرؽ استخراجيا - 

الحفاظ عمى اآلثار الغارقة - 

. اآلثار الغارقة في الهيناء الشرقي- 

. هدف خميج ابكقير- 

. اآلثار الغارقة في هرسى هطركح- 

. اآلثار الغارقة في شهاؿ سيناء- 

. اآلثار الغارقة في البحر األحهر- 

. اآلثار الغارقة في النيؿ كبحيرة ناصر- 

:    هطاءاد اصط٣خ ػٖ ٓظط اُجط٤ِٔخ ٝاُطٝٓب٤ٗخ ثِـخ اٝضٝث٤خ حس٣ضخ / 602اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 
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: ٓحزٟٞ أُوطض 

. نصكص أثرية بمغة أكربية حكؿ آثار كفنكف العصر البطمهى- 

هختارات هف النصكص التي ترجع لمعصر الركهاني تتناكؿ الحكـ الركهاني لهصر كالحياة السياسية - 
كاالجتهاعية في ذلؾ الكقت 

:    االصبض ا٤ُٞٗب٤ٗخ ٝاُطٝٓب٤ٗخ ك٠ اُشطم االز٠ٗ اُوس٣ْ / 603اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض 

 الهدف تخطيط فف-  

 عناصر – النصر أقكاس – القصكر ك الهنازؿ – الحهاهات – الهسارح – الهعابد )الهختمفة الهبانى- 
( هختمفة هعهارية

 النحت فف- 

 التصكير فف- 

:    اصبض ٓظط اُؼ٤ِب ك٠ اُؼظط٣ٖ اُجط٠ِٔ ٝاُطٝٓب٠ٗ     / 604اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض 

: هعابد كتضـ الركهاني، ك اليكناني لمعصريف ترجع التي هصرالعميا في الهعابد    -   

. دندرة -
 .الهدينة دير -

 .اهبك ككـ -

 ادفك -

 .اسنا -

. فيمة -
 .الهعابد عهارة دراسة -

 الهعابد جدراف عمى كالنقكش الهناظر دراسة         -   

:    كٖ اُ٘حذ ك٠ ٓظط ذالٍ اُؼظط٣ٖ اُجط٠ِٔ ٝاُطٝٓب٠ٗ    / 605اصط ١ 
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659 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 
:ٓحزٟٞ أُوطض   

(. الهختمط النحت قطع-اإلغريقي النحت قطع-الهصرم النحت قطع )النحت أعهاؿ  - 

.  الهمكي النحت  - 

. األفراد تهاثيؿ  - 

. الديني النحت  - 

( . الغائرة – البارزة )القبكر شكاىد  - 

 كالركهاف كاإلغريؽ الهصرييف بيف كالتأثر التأثير هظاىر  - 

   .العصريف خبلؿ كالهمكي كالديني الجنزم النحت فف عمى كتأثيره الهصرم الهكركث

  اختٌارٌة مقررات

:    ٓؼبُْ اصبض ٝحضبضح ٓظط االؼال٤ٓخ     / 606اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:ٓحزٟٞ أُوطض   

  هصر فى االسبلهية االثار اىـ دراسة-  

  العاص بف عهرك جاهع- 

  حسف السمطاف هدرسة- 

  قبلككف الهنصكر هجهكعة- 

  بالقمعة عمى هحهد جاهع- 

  االيكبى الديف صبلح قمعة- 

:    أُساضغ اُل٤٘خ ا٤ُِٜ٘ؽز٤خ     / 607اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض 
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660 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

. اإلسكندرية هدرسة- 

. برجاهة هدرسة- 

. ركدس هدرسة- 

 .األـ اليكناف ببلد في الفنية الهدارس

أُؽزٟٞ اُؽبثغ 
  ٓوطضاد اعجبض٣خ

 
:    كٕ٘ٞ ٓظط ك٠ اُؼظط٣ٖ ا٤ُٞٗب٠ٗ ٝاُطٝٓب٠ٗ  / 701اصط ١ 

صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 
: ٓحزٟٞ أُوطض 

 . تنفيذىا طرؽ ك الزخرفية الفنكف فى الهستخدهة الخاـ الهكاد- 

( كالهختمط كاإلغريقي، الهصرم، النحت قطع )النحت أعهاؿ- 

 ( .الغائرة – البارزة )النقكش- 

  .الهكتى أنصاب- 

 .التصكير- 

  .الهكزايكك- 

 . االكانى- 

. زخارفيا التكابيت- 

. التصكير- 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:ٓحزٟٞ أُوطض   

 الهدينة حكؿ الهؤرخيف ركايات- 

 القديهة اإلسكندرية تخطيط- 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 (.الهمكية الجبانة–اإلسكندرية هكتبة– الهنارة–األسكار )قائهة تعد لـ التى اآلثار- 

 (.تيجراف-األنفكشي–الشقافة ككـ-الكردياف–جابر سيدل–كاهؿ هصطفى–الشاطبى )الجبانات- 

 (.البكباستيكـ – السكداء الرأس هعبد - السرابيكـ )الهعابد- 

. الدكة ككـ آثار هنطقة- 

:    اصبض اُٞاحبد ك٠ اُؼظط٣ٖ اُجط٠ِٔ ٝاُطٝٓب٠ٗ     / 703اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض 

. سيكة كاحة آثار- 

. البحرية كاحة آثار- 

. الخارجة كاحة آثار- 

. الداخمة كاحة آثار    - 

:    ربض٣د ٓظط ك٠ اُؼظط اُج٤عٗط٠  / 704اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض 

 اإلدارل النظاـ- 

 الفنية اإلسكندرية هدرسة- 

 اإلقتصادية الحياة- 

 هصر فى الرىبنة- 

 الثقافية الحياة- 

 الدينية الحياة     - 

:    االصبض ا٤ُٞٗب٤ٗخ ٝاُطٝٓب٤ٗخ ك٠ شٔبٍ اكط٣و٤ب      / 705اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

: ٓحزٟٞ أُوطض 

(. قكرينائية )القديهة ليبيا- 

. تريبكليتانيا- 

. كنكهيديا تكنس- 

. هكريتانيا- 

(. أبكلكنيا )سكسة- 

. النحت- 

. الفسيفساء- 

. التصكير- 

 : اختٌارٌة مقررات

:    ػِْ اُجطزٟ     / 706اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:ٓحزٟٞ أُوطض   

.  البردم عمـ عف هقدهو- 

. اليكناني البردم هف نصكص- 

:    اُلٖ اُطٝٓب٠ٗ ك٠ اُٞال٣بد االٝضٝث٤خ / 707اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض 

. النحت فف- 

 .الصغرل الفنكف- 

 
أُؽزٟٞ اُضبٖٓ 

 (ٓوطضاد اعجبض٣خ )
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 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

:    اُؼِٔخ اُؽٌ٘سض٣خ  / 801اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض 

: السكندرية لمعهمة الهختمفة لمخصائص دراسة     - 

. الفئات -
 .التاريخ -

 .كالزخارؼ النقكش -

 .الطرز- 

:    اصبض ٝكٕ٘ٞ اُ٘ٞثخ ك٠ اُؼظط٣ٖ ا٤ُٞٗب٠ٗ ٝاُطٝٓب٠ٗ   / 802اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:ٓحزٟٞ أُوطض   

: في الهعهارية الهنشآت

. طافا- 

. كالي بيت- 

. الدندكر- 

. حسيف جرؼ- 

. الدكة- 

. السبكع كادم- 

. ابريـ- 

. عكدة أبي- 

 فرسز ككـ- 

 النكبة فنكف- 
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664 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

:    االصبض ٝاُلٕ٘ٞ اُج٤عٗط٤خ ٝاُوجط٤خ   / 803اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:ٓحزٟٞ أُوطض   

 البيزنطى الفف تاريخ -
 البيزنطى الفف هصادر -
 الكنائس بناء طرز -

 الهيبلدل كالسادس كالخاهس الرابع القرف فى البيزنطية العهارة -

 القبطية الدينية العهارة -

 القبطى الفف -

 القبطى الفف فى الزخرفية العناصر- 

  :    (٤ٛطٝؿ٤ِل٠ )اُِـخ أُظط٣خ اُوس٣ٔخ  / 804اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:ٓحزٟٞ أُوطض   

 . القديهة الهصرية المغة عف هقدهة- 

  كخصائصيا كالهخصصات الييركغميفية العبلهات- 

 القديهة الهصرية المغة فى الجهمة نكع- 

  القديهة الهصرية المغة فى الهتصمة الضهائر- 

 القديهة الهصرية المغة فى الهنفصمة الضهائر- 

 ( كاستخداهتيا انكاعيا )الصفات-

  كالعطؼ كالبدؿ كالنداء االضافة- 

  كالنفى الهقارنة- 

  كالهمكية االشارة- 

  الفعمية غير الجهمة- 
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665 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

:    كٖ أُزبحق ٝػِْ اُحلبئط   / 805اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض 

  كاىدافة الحفائر عمـ- 

  لمحفائر كاالعداد األثرل الهسح- 

  الحفر فف طرؽ- 

  لبلثار العمهى التسجيؿ- 

  الترهيـ- 

  العمهى النشر- 

  عهارتة كطرز الهتحؼ هكقع- 

  العرض كاساليب الهتحؼ هقتنيات- 

 لمهتاحؼ هختمفة كنهاذج الهتحفية االدارة   - 

  :اذز٤بض٣خ ٓوطضاد

 :  اُطؼْ أُؼٔبضٟ   / 806اصط ١ 
صالس ؼبػبد    :  ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

: ٓحزٟٞ أُوطض 

  االثرية لمهبانى االفقية الهساقط رسـ عمى التدريب- 

  االثرية الهبانى كانكاع خاهات- 

  االثرية الهبانى اساسات- 

  كالفتحات العقكد- 

  كالقبكات القباب- 
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666 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

  السبللـ- 

  الزخارؼ- 

 الهقرنصات- 

:    اُزو٤٘بد اُطه٤ٔخ ك٠ اُجحش األصطٟ   / 807اصط ١ 
صالس ؼبػبد    : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح اؼجٞػ٤بًا 

:ٓحزٟٞ أُوطض   

 االنترنت فى البحث كيفية- 

  البيانات قكاعد فى البحث كيفية- 
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667 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م
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668 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 
 
 
 
 
 

(13) 
 قسم اإلرشاد السٌاحى
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669 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م
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670 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

رٞط٤ق أُوـــطض 
أُؽزٟٞ األٍٝ 

أُوطضاد اإلعجبض٣خ 
 

 اُحبؼت ا٠ُ٥ 100حؽت 
ؼبػزبٕ : ػسز اُؽبػبد أُؼزٔسح أؼجٞػ٤ب 

ٓحزٟٞ أُوطض 

 .اآللى بالحاسب الهتعمقة كالقكاعد الهبادئ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس

 (ٓظط ٝاُؼبُْ) غ  عـطاك٤ــخ ؼ٤بح٤خ 101ئضؾ 
 ؼــبػزبٕ  :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

:ٓحزـــٟٞ أُوـــطض     

   عاهة بصكرة  كالهنيج كالهجاؿ التعريؼ: الجغرافيا عمـ - العاهة الهفاىيـ

   البيئية كأسسو إقتصادل كنشاط السياحة

   لمدراسة كإقميـ لهصر الجغرافية الهبلهح - لمسياحة الجغرافيا عمـ أىهية

   هنيا كاإلستفادة قراءتيا ككيفية أىهيتيا الخريطة،

   اإلدارية كالخريطة لمسياحة الياهة كهعطياتيا أقاليهيا لهصر، الطبيعية الخريطة

  الهحهيات لبعض هختصرة دراسة الجغرافى، التكزيع - العالهية السياحة فى هصر هكانة

 ظاىػػرة تطػػػكر الجغرافيػػػا كعمـ السػػػياحة بيػػػف العبلقػػػة - كالسػػائح السػػياحة - التركيػػػح - الفػػػراغ كقت
 - خصائصيا – نشأتيا – هفيكهيا: السػػياحية الهنتجعات كالحديثة كالكسطى القديهػػة العصكر فى السياحة
 كاسػػػتراليا كأفريقيا كآسػػيا  البلتينيػػة كأهريكا الشػػهالية أهريكا - أكركبػػا: السػػػياحية العالـ أقاليػػػـ أنكاعيا

   البيئى كالكسػػػط اإلنسػػاف بيف كالتفاعؿ العبلقػػػة تطػػػكر – البيئػػػة هفيػػكـ: كالبيئيػػة السػػياحية األنشػطة

.  2010 القاىرة، السياحية، العالـ جغرافية الغهاز، عمى صدقى هحهد 

 غ  ٓسذَ ئ٠ُ ػِْ اُؽ٤بحخ  102ئضؾ 
ؼــبػزبٕ   :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

:   ٓحزـــٟٞ أُوـــطض



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

671 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

   الهختمفػػػة كتأثيػػػراتيا السػػػياحة كتطػػػكر نشػػأة- السائح هفيكـ – السياحة هفيكـ- 

 كأنهاطيا السياحة أنكاع- هصر فى السػػػياحى الجذب كعناصػػػر هقكهات-

   السياحى لمنشػػاط الرئيسػػػية اتػػػالهككف- 

 هصر فى الفندقية الطاقة كتطكر هصر فى الفنػػػدقى النشػػػاط -

 فى الهحققة السياحية اإليرادات تطكر - السياحية الميالى عدد تطكر- لمسياحة االقتصادية األىهية- 
 عمـ – القانكف – التسكيؽ – اإلحصاء – االقتصاد )الهختمفة كاألنشطة بالعمكـ السياحة عبلقة-هصر

 (السياسية العمكـ – النفس عمـ – االجتهاع

 السياحة، صناعة السهيع، عبد صبرل ؛.ت. ب القاىرة، السياحة، عمـ فى هحاضرات كهاؿ، هحهد نياد 
. ت. ب القاىرة،

) غ ُـــخ أع٘ج٤ــخ أ٠ُٝ 103ئضؾ  1  )
ؼــبػزبٕ   :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

:حزـــٟٞ أُوــطض    

 كالركهانيػػػة كاليكنانيػػة الهصرية اآلثػػػار عمى لغكيػػػة كتدريبػػػات كسياحية أثرية هصطمحات تدريس- 
 الكمية هكتبة فى المغة قكاعد كتب األكلى األجنبيػػػة بالمغػػػة السػػياحية الهعالـ كأىـ كاإلسػػبلهية كالهسػػيحية
  الثقافية الهراكز هكتبات إلى باإلضافة

 غ  ث٤ئـــخ ٓظط٣ــــخ 104ئضؾ 
 ؼــبػزبٕ  :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

:ٓحزـــٟٞ أُوـــطض    

. عاهػػة هقدهة

 كأىهيتيا ليا البيئى كالكصؼ إعبلنيا كتكاريخ كهككناتيا الهعمنػة الطبيعيػة الهحهيات-  

 كأىهيتيا ليا البيئى كالكصؼ إعبلنيا كتكاريخ كهككناتيا غيػػرالهيعمنػة الطبيعيػة الهحهيات-  

 كالتى القديهػػة  الهصرية النباتات ألىـ كتعريؼ كصؼ - تصنيفاتيا – أنكاعيا- تعريفيا: النباتيػػة الحيػػاة - 
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672 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

   الهصرية الجغرافية الهناطؽ فى كتكزيعيا اقتصادية أىهية ليا كالتى الحاضػر كقتنػا حتى تزرع زالت ها

. تصنيفاتيا – أنكاعيا- تعريفيا: الحيكانيػػة الحيػػاة - 

 فى هنيا ذكر كها  القديهة هصر فى الطيكر -  تصنيفاتيا – أنكاعيا- تعريفيا: الهصريػػة الطيػػكر - 
 الصقكر، النسكر، الهقدس، هنجؿ أبك الميؿ، غراب  العقاب، ، الحدأة طائر  هثؿ الفرعكنية كالهقابر الهعابد
 الحديثة هصر طيكر قائهة- البحر غراب البجع، قرداف، أبك همعقة، ابك السهاف،

  كحديثان  قديهان  الهصرية الطيكر فييا الشائع هصر هناطؽ دراسة- 

. تصنيفاتيا – أنكاعيا- تعريفيا: الهصريػة الزكاحػؼ-  

. عنيا كالكشؼ قياسيا بطرؽ هختصر كتعريؼ عنيا الناتجة كاألضرار البيئى التمكث هظاىر لبعض دراسة   - 

  الهصرية البيئة فى الياهة الجيكلكجية الهناطؽ بعض دراسة- 

 قكانيػػف حهايػػػة البيئػػػة- 
Description de l'Égypte, II/2. Histoire naturelle, Paris, 1809; P. Farb and the 

Editors of Life, Ecology, New York, 1965; P. A. Colinvaux, Ecology, New York, 

1986. 

) غ   ربض٣د ٓظط اُلطػ٤ٗٞــخ حز٠ ٜٗب٣خ اُسُٝــخ اُٞؼط٠ 105ئضؾ  1 )
 ؼــبػزبٕ  :   ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

:  ٓحزــٟٞ أُوــطض  

   القديهػػػة هصر حضارة تاريػػخ عف تهييػػػد - 

      كالثانيػػػة األكلى األسػػرتيف تاريخ - األسػرات قبػؿ ها تاريػخ -

   كالسادسػػػة كالخاهسػػة كالرابعػػػة الثالثػػػة األسػػرات: القديهة الدكلة تاريخ -

  األكؿ االنتقػػاؿ عصر تاريخ  - القديهػػػة الدكلة كانييػػػار سػػقكط أسػػباب- 

  عشرة كالثانية عشرة الحادية األسرتيف: الكسطى الدكلة تاريخ - 

Nicolas Grimal, Histoire de l’Égypte ancienne, Paris, 1987. 
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) غ   ربض٣د ٓظط اإلؼــال٤ٓخ حز٠ ٜٗب٣خ اُسُٝــخ اُط٤ُٗٞٞـــخ 106ئضؾ  1 )
 ؼــبػزبٕ  :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

:ٓحزــٟٞ أُوــطض    

 لهصػػػر العربى الفتح - العربى الفتػػػح بابػػػأس - 

  العربيػػػة كالمغػػػة اإلسػػػبلـ انتشػػػار - الكالة عصػػر فى الحكػػـ نظػػـ  -

   الطكلكنيػػػة الدكلة  -

 1984 القاىرة، ،تاريخية دراسات الرازؽ، عبد أحهد

) غ   ُــــخ ٓظط٣خ هس٣ٔــــخ 107ئضؾ  1 )
 ؼــبػزبٕ  :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

:   ٓحزـــٟٞ أُوـــطض    

  التى الهختمفة كالخطكط الخط كنشػػأة القديهة الهصرية المغة نشػػأة تتضهف تاريخيػػة خمفيػػة  -

  رشػػيد حجر اكتشاؼ بعد الهصرية المغة رهػػكز فؾ كقصة المغكية كالهراحؿ المغػػة بيا كتبت

: يتضهف كالذل A. Gardiner كتػػاب هف 8 إلى 1 هف الدركس دراسػػػة- 

 أصكات الثبلثة أك الصكتيف أك الكاحد الصكت ذات العبلهات )كالكظيػػفة العدد حيث هف لمعبلهات دراسػػة  -
 (  التصكيرية لمعبلهة كدراسة

    اإلسهيػػة لمجهمة كدراسػػة الفعميػػة الجهمة فى دراسػػة - 

   الهختػػمفة كاسػػتخداهاتيا لمصفات دراسػػة  -

   الجػػر كحركؼ كالنػػداء كالعطؼ لمبػػدؿ دراسػػة - 

  التفضٌل وأفعـــال والمبالؽـــة للمقارنــة دراســة  -

 التمارٌن بعض خالل من تطبٌقٌــة دراســة مع والجمـــع والمثنى والمفــرد النفى ألدوات دراســة -

 الهٌروؼلٌفٌة
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A. Gardiner, Egyptian Grammar, Being an introduction to the study of 

hieroglyphs, Third Edition, Oxford, 1994. 

  االختٌارٌة المقررات

 خ   ٓسذَ ئ٠ُ ػِْ ا٥صـــبض 108ئضؾ 
 ؼــبػخ  :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

:ٓحزـــٟٞ أُوـــطض     

 التاريػػخ قبػػؿ ها آثػػار عمـ - اآلثػػار عمـ نشػػأة- اآلثػػار بعمـ التعريؼ-

 كالركهانيػػػة اليكنانيػػػة اآلثػػػار عمـ - القديهػػػة الهصرية اآلثػػار عمـ- 

 الغارقػػػة اآلثػػار - اإلسػػبلهيػػػة اآلثػػار عمـ - الهسػػيحيػػػة اآلثػػار عمـ- 

 - اآلثػػار كصيانة حفظ - هصػػر فى األثريػػة االكتشػػافات أىـ - الهسػػاعدة كالعػػمكـ اآلثػػػار عف التنقيب- 
 الجديػػد اآلثػػار قانػػكف - اآلثػػار عمـ فى األكائؿ الركاد

 .2010 القاىرة، القاىرة، اآلثار، عمـ إلى هدخؿ الدهاطى، هحهد ههدكح

 خ   ؼـــِغ ؼ٤بح٤خ 109ئضؾ 
 ؼــبػزبٕ  :    ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

:    ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

  كتطكرىا السياحية السمع صناعة تاريخ- 

   كعينات نهاذج -  البلزهة الخاهات -  الصناعة طريقة - كنحاس كفضة ذىب هف الهعدنية السمع_ 

  الهطعـ الخشب كأشغاؿ الخشبية السمع- 

   الجمدية الهنتجات - الهطعـ كالعظـ الفيؿ سف أشغاؿ- 

 كالجرافيت كالبازلت كالرخاـ األلباستر هنتجات- 

  كالخياـ كالسجاد كاألكمهة كالبرككار كاألطمس كالحرير كالطرح كالتؿ النسيج- 

  العرائس صناعة - البردل كرؽ صناعة- 
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   الغربية كالصحراء األحهر البحر كهحافظة كاألقصر النكبة ببلد فى البيئية الحرؼ- 

  التصدير إجراءات- 

 .2010 القاىرة، ،السياحية السمع القصراكل، فاركؽ كسحر إبراىيـ هحهد

 خ   ٗوــَ ؼــ٤بح٠ 110ئضؾ 
 ؼــبػخ  :    ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

:      ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

خصائصو – أىهيتو – تطكره – نشأتو –هفيـك النقؿ السياحى - 
شبكات النقؿ السياحى - 
 كسائؿ النقؿ السياحى- 

 حركة كهنظهات النقؿ السياحى- 

 اقتصاديات النقؿ السياحى- 

اآلثار البيئية الهترتبة عمى النقؿ السياحى - 
 2009 القاىرة، ،السياحى النقؿ النصر، أبك هجدل

 ال انى المستوى

 المقررات اإلجبارٌة
 

  (ٓزطِت عبٓؼـــخ) حوــٞم اإلٗؽـــبٕ 200حن
ؼــبػخ   :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

. ت. ب القاىػػرة، ،اإلنسػػاف حقػػكؽكآخػػركف، الجيػػزاكل هحهػػكد أحهػػد

 (ٓزطِت ٤ًِـــــخ)  ُؾ غ  ُــــخ ػطث٤ـــخ 201ئضؾ  
ؼــبػخ   :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

 
 
 
 

) غ  ُـخ أع٘ج٤خ صب٤ٗخ 202ئضؾ  1 )
 ؼــبػزبٕ  :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

:  ٓحزـــٟٞ أُوــطض  

 كالركهانيػػػة كاليكنانيػػة الهصرية اآلثػػػار عمى لغكيػػػة كتدريبػػػات كسياحية أثرية هصطمحات تدريس- 
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 الثانيػػػة األجنبيػػػة بالمغػػػة السػػياحية الهعالـ كأىـ كاإلسػػبلهية كالهسػػيحية
  الثقافية الهراكز هكتبات إلى باإلضافة الكمية هكتبة فى المغة قكاعد كتب

www.mindtools.comwww.grammarbook.com/grammar/speakspeak.com/a/htm

l/d10_english_grammar.htm english.glendale.cc.ca.us/phonics.rules.html 

) (اُؼٔبئط اُغ٘بئع٣خ ا٤ٌُِٔــخ ٝاألكطاز حز٠ ٜٗب٣ــخ اُسُٝــخ اُٞؼط٠) غ  آصبض ٓظط اُلطػ٤ٗٞــخ 203ئضؾ  1 )
ؼــبػزبٕ           :    ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

) غ ربض٣د ٓظط اُلطػ٤ٗٞخ حز٠ ٜٗب٣خ اُسُٝخ اُٞؼط٠ 105ئضؾ :   ٓزطِت ؼبثن 1) 
    :أُوـــطض ٓحزـــٟٞ

 الدينيػػة كالعقائد الطبيعية العكاهؿ: القديهة الهصرية اآلثار عمـ إلى هدخؿ-

   كالثانيػػة األكلى األسػػرتيف ارػػآث - التاريػػخ قبػػؿ ها آثػػار: هقدهة- 

 بسػػقارة زكسػػػر الهمؾ هجهػػػكعة القديهة لمدكلة اليرهيػػة الهجهكعات- 

( كالجيػػزة دىشػكر) كالرابعػػػػة الثالثػة األسػػرتيف أىراهات- 

 ىكارة ىـر- القديهػػة الدكلة فى األسػرات رػػهقاب- الكسػػطى لمدكلة اليرهيػة الهجهكعات- 

 Wilkinson, R. H., The Complete Tempels of Ancient Egypt, United Kingdom- 

Thames and Hudson Ltd., 2001; Arnold, D., The Encyclopedia of Ancient Egyptian 

Architecture, translated by Sabine H. Gardiner and HelenStrudwick, Cairo, 2003. 

) غ   آصبض ٓظط اإلؼال٤ٓخ حز٠ ٜٗب٣خ اُسُٝخ اُط٤ُٗٞٞخ 204ئضؾ  1 )
ؼــبػزبٕ         :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

) غ ربض٣د ٓظط اإلؼال٤ٓخ حز٠ ٜٗب٣خ اُسُٝخ اُط٤ُٗٞٞخ 106ئضؾ : ٓزطِت ؼبثن 1) 
    :أُوـــطض ٓحزـــٟٞ

   اإلسػػػبلهية هصر بآثػػػار االىتهاـ عف نبػػػػذة  -

 – النيػػؿ هقيػػاس- العسػػكر هدينة( - العاص بف عهرك جاهع )الفسطاط هدينػػػة: الكالة عصر كفنػػكف آثػػار -
   الزخرفيػػػة الفنػػػكف

 الفنػػػكف( -  طكلكف بف أحهد جاهع - الهيػػاه قنػػاطر )القطائع هدينػػة: الطكلكنى العصر كفنػػكف آثػػار- 
   الزخرفيػػػة

http://www.grammarbook.com/grammar/
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Creswell K. A. C., Muslim Architecture of Egypt, 2 vols., Oxford, 1978. 

) غ   ُـــخ ٓظط٣خ هس٣ٔخ 205ئضؾ  2 )
ؼــبػزبٕ            :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

) غ ُـخ ٓظط٣خ هس٣ٔخ 107ئضؾ : ٓزطِت ؼبثن 1) 
:    ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

 A. Gardiner كتػػاب فى 16 إلى 8 هف الدركس- 

   الهمكية عف التعبير لكسائؿ دراسة-  االشارة لضهائر دراسة - الكجكد فعؿ  الكينكنة دراسة- 

   الكصفى الخبر -  الخبرالظرفى - اإلسهى الخبر ذات -  األسهية الجهمة ألنكاع دراسة- 

   الهسندة كغير الهسندة لؤلدكات دراسة - الهصرية المغة فى كالتأخير لمتقديـ دراسة- 
  التهاريف بعض خبلؿ هف تطبيقية دراسة - كالهركبة البسيطة الجر لحركؼ تفصيمية دراسة- 

Gardiner, Egyptian Grammar, Being an introduction to the study of hieroglyphs, 

Third Edition, Oxford, 1994.  

) غ  اإلضشبز اُؽ٤بح٠ 206 ئضؾ  +  ؼبػخ ٓظطٟ حز٠ ٜٗب٣خ اُسُٝخ اُٞؼط٠ 2  ؼبػخ ئؼال٠ٓ حز٠ ٜٗب٣خ اُسُٝخ 2

(  1 )(اُط٤ُٗٞٞــخ
 ؼــبػزبٕ  :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

:    ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

 السهات الههيزة لمفف الهصرل القديـ حتى نياية الدكلة الكسطى  -
السهات الههيزة لمفف اإلسبلهى حتى نياية الدكلة الطكلكنية  -  

تدريبػػػات عهميػػػة فى كؿ هف الهتحػػػؼ الهصرل بالتحرير كهتحؼ الفف اإلسبلهى   -
Saleh, M.  and Sourouzian, H., Catalogue officiel du musée du Caire, Philipp von 

Zabern, Mainz, 1987 

  االختٌارٌة المقررات

 

 خ  أؼبؼ٤بد ئزاضح األظٓبد ٝاٌُٞاضس 207ئضؾ 
 ؼــبػزبٕ  :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

:    ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

هراحميا - أنكاعيا – أسبابيا – هفيـك األزهة 
أنكاعيا   – أسبابيا – هفيـك الكارثة 

نظـ االتصاالت لمتعاهؿ هع األزهات كالككارث - تككيف فريؽ إدارة األزهات كالككارث 
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سيناريكىات كاستراتيجيات إدارة األزهات كالككارث 
هحهد رشاد الحهبلكل كالسيد هحهكد ؛ 1998الكسيمة لمبقاء، القاىرة، . هنى صبلح شريؼ، إدارة األزهات

، 2002سهاحة، إدارة األزهات، هراجعة إجبلؿ عبد الهنعـ حافظ، القاىرة، 
 (ئزاضح اُٞهذ) خ  أؼبؼ٤بد اُز٘ظ٤ْ ٝاإلزاضح 208ئضؾ 

 ؼــبػخ  :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 
:    ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

 (رقابة– تكجيو – تنظيـ – تخطيط )هفيـك اإلدارة ككظائفيا 
األدكار اإلدارية - هفيـك الهدير كأنكاع الهديريف 

هفيـك القائد كسهاتو - هفيـك القيادة 
العكاهؿ الهؤثرة فى تكزيع كحسف استغبلؿ الكقت استراتيجيات اإلدارة الفعالة لمكقت - السهات الههيزة لمكقت 

 .2012، القاىرة، 1.هصطفى كهاؿ كىبو، هبادلء التنظيـ كاإلدارة، طإدارة ضغكط العهؿ - 
 خ  أؼب٤ُت اإلضشبز اُؽ٤بح٠ 208ئضؾ 

 ؼــبػخ  :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 
:  ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

 اآلخريف هع االتصاؿ أىهية - االتصاؿ هفيكـ- السياحى اإلرشاد هفيكـ- 

  الهينة كآداب بأخبلقيات االلتزاـ - عمييا التغمب ككيفية االتصاؿ هعكقات - االتصاؿ أنكاع

 هيارات العزيز، عبد ساهى ؛2006 القاىرة، الفعاؿ، االتصاؿ هيارات البكرصمى، كعزة الغيطانى شكقى
. 2007 القاىرة، الشخصى، االتصاؿ

ُٔؽزٟٞ اُضبُش 
أُوطضاد اإلعجبض٣خ 

 

) غ  ُـخ أع٘ج٤خ أ٠ُٝ 301ئضؾ  2 )
ؼــبػزبٕ        :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

) غ ُـخ أع٘ج٤خ أ٠ُٝ 103ئضؾ :   ٓزطِت ؼبثن 1) 
:      ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

 كالركهانيػػة كاليكنانيػػة الهصرية اآلثػػػار عمى لغكيػػػة كتدريبػػػات كسياحية أثرية هصطمحات تدريس- 
  األكلى األجنبيػػػة بالمغػػػة السػػياحية الهعالـ كأىـ كاإلسػػبلهية كالهسػػيحية

  الثقافية الهراكز هكتبات إلى باإلضافة الكمية هكتبة فى المغة قكاعد كتب

) غ  ربض٣د ٓظط اُلطػ٤ٗٞخ حز٠ ٜٗب٣خ األؼطح اُضالص٤ٖ 302ئضؾ  2 )
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ؼــبػزبٕ          :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

) غ ربض٣د ٓظط اُلطػ٤ٗٞخ حز٠ ٜٗب٣خ اُسُٝخ اُٞؼط٠ 105ئضؾ : ٓزطِت ؼبثن 1) 
:    ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

 غزك عشػػػر، السػادسة عشػػر، الخػاهسة عشػػر، الرابعة عشػػػر، الثالثة األسػرات:  الثانية االنتقػػػاؿ فتػػػرة -
  الجنػػػكب فى الطيبية عشػػػر السابعة األسػػػرة التحػرير، كحػركب اليكسكس

 التحاهسة، أهنحتب، لقب يحهػػػمكف الذيػػف الهمكؾ أحهس، )عشػػػرة الثاهنػػػة األسػػرة:  الحديثػػػة الدكلة- 
 ( هحب حػػكر آهكف، عنػػػخ تػػكت آل، إخػناتػكف، حتشبسػػكت،

 (  العشػػريف األسػػرة- عشػػر التاسع األسػػػرة )الرعاهسة عصر -

   الرعاهسػػػة سػػػقكط - الثانى رهسيس -  األكؿ سيتى -  األكؿ رهسيس- 

  الثالثػػػة االنتقػػػػاؿ فتػػػػرة- 
 الكاحػػػدة لؤلسػػػرة تاريخى عرض آهػػػكف كينػػػة ككبػػػار همػػػكؾ تسمسػػػؿ: كالعشػػػركف الكاحػػػدة األسػػػرة ( أ )

   كالعشػػػريف
 (  كالعشركف الرابعة إلى كالعشػػػركف الثانية األسػػػرات )الميبى العصر( ب)

 األسػػرة )الصػػػاكل العصر ،(كالعشػػػركف الخاهسػػة األسػػرة )الككشى أك األثيػػػكبى العصر: الهتأخػػػر العصر- 
 (  كالعشػػػركف السابعة األسػػػرة )الفارسػػػى اإلحتػػػبلؿ  ،(كالعشػػػركف السادسة

   (كالثبلثػػػكف كالعشػػػركف التاسػػػعة كالعشػػػركف، الثاهنػػػة األسػػرات )الهحمية األخيػػػرة األسػػرات- 

Nicolas Grimal, Histoire de l’Égypte ancienne, Paris, 1987. 

) (اُؼظط٣ٖ اإلذش٤سٟ ٝاُلبط٠ٔ) غ  ربض٣د ٓظط اإلؼال٤ٓخ 303ئضؾ  2 )
ؼــبػزبٕ          :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

) غ ربض٣د ٓظط اإلؼال٤ٓخ حز٠ ٜٗب٣خ اُسُٝخ اُط٤ُٗٞٞخ 106ئضؾ :    ٓزطِت ؼبثن 1) 
:      ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

 اإلخشيديػػة الدكلة-
 الهذىب نشر – األزىر الجاهع بناء – القاىرة هدينة كتأسيس األكؿ الفاطهى العصر: الفاطهيػػػة الدكلة-

 حريؽ - الفاطهييف الخمفاء سمطة كتقمص العظاـ الكزراء عصر - الهجاعات – هصر فى الشيعى
 الفاطهية الدكلة سقكط – الفسطاط

R. L., Devonshire, L'Égypte musulmane et les fondateurs de ses monuments, Le 
Caire, 1982. 
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) غ  ُـخ ٓظط٣خ هس٣ٔخ 304ئضؾ  3 )
ؼــبػزبٕ            :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

) غ ُـخ ٓظط٣خ هس٣ٔخ 204ئضؾ : ٓزطِت ؼبثن 2) 
:    ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

   A. Gardiner كتػػاب  فى24 إلى 16الدركس هف 
Gardiner, Egyptian Grammar, Being an introduction to the study of hieroglyphs, 

Third Edition, Oxford, 1994.  
) غ  اإلضشبز اُؽ٤بح٠ 305ئضؾ  +  ؼبػخ ٓظطٟ حز٠ ٜٗب٣خ اُسُٝخ اُحس٣ضخ 2  ؼبػخ ئؼال٠ٓ ئذش٤سٟ ٝكبط٠ٔ 2

(1( ) )2 )
ؼــبػزبٕ           :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

) غ ئضشبز ؼ٤بح٠ 205ئضؾ : ٓزطِت ؼبثن +  ٓظطٟ حز٠ ٜٗب٣خ اُسُٝخ  اُٞؼط٠ 2  ئؼال٠ٓ حز٠ ٜٗب٣خ اُسُٝخ 2

 (1 )(اُط٤ُٗٞٞخ
:    ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

السهات الههيزة لمفف الهصرل القديـ حتى نياية الدكلة الدكلة الحديثػػػة - 
السهات الههيزة لمفف اإلسبلهى فى العصريف اإلخشيدل كالفاطهى  -  
تدريبػػػات عهميػػػة فى كؿ هف الهتحػػػؼ الهصرل بالتحرير كهتحؼ الفف اإلسبلهى كهتحؼ الخزؼ - 

اإلسبلهى كهتحؼ النسيج 
Saleh, M.  and Sourouzian, H., Catalogue officiel du musée du Caire, Philipp von 

Zabern, Mainz, 1987 

  االختٌارٌة المقررات

 خ  ُـخ أع٘ج٤خ صبُضخ 306ئضؾ 
ؼــبػزبٕ   :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

:ٓحزـــٟٞ أُوــطض    

 كالركهانيػػة كاليكنانيػػة الهصرية اآلثػػػار عمى لغكيػػػة كتدريبػػػات كسياحية أثرية هصطمحات تدريس- 
  الثالثػػػة األجنبيػػػة بالمغػػػة السػػياحية الهعالـ كأىـ كاإلسػػبلهية كالهسػػيحية

  الثقافية الهراكز هكتبات إلى باإلضافة الكمية هكتبة فى المغة قكاعد كتب
 

 خ  أهب٤ُْ ٓظط اُؽ٤بح٤خ 307ئضؾ 
ؼــبػزبٕ         :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

(ٓظط ٝاُؼبُْ) غ عـطاك٤ــخ ؼ٤بح٤خ 101ئضؾ :   ٓزطِت ؼبثن  
:      ٓحزـــٟٞ أُوـــطض
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هحافظات القناة  - إقميـ ساحؿ البحر األحهر - إقميـ الساحؿ الشهالى الغربى 
كادل النيؿ حتى أسكاف - هنطقة حمكاف - هحافظة الفيـك - إقميـ القاىرة الكبرل 

 (هف جنكب أسكاف حتى حدكد السكداف)ببلد النكبة 
التنهية السياحية لكؿ إقميـ 

التخطيط السياحى فى هصر  - أىدافو – هراحمو – أنكاعو – التخطيط السياحى - الكعى السياحى 
 

. 1991، القاىرة، 1.، طدراسة فى الجغرافية السياحية. أقاليـ هصر السياحيةهحبات الشرابى، 
 خ  رشط٣ؼبد ؼ٤بح٤خ 308ئضؾ 

 ؼــبػزبٕ  :    ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 
:      ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

       الخاص القانػػػكف كعبلقػػػات السػػياحة قانػػػكف - السػػػياحة قانػػكف - القانػػػكف هبػػػادئ- 

       السػػػياحية الرحػػػمة عقػػػد - السػػػياحية الهمكيػػػة -

          الفندقػػػة عقػػػد - الفندقيػػػة اإلقاهػػة عقػػػد - الرحػػػمة عقػػػد عمى ترتبت التى اآلثػػػار -

   الفندقيػػػة اإلقاهػػة آثػػػارعقػػػد - العقػػد تككيػػػػف -

 121 رقـ القانكف )بو الهرتبطة السياحية كاألنشطة هصر فى السياحى لئلرشاد القانكنى التنظيـ- 

 

 لقانكف التنفيذية باالئحة 29/1984 رقـ الكزارل كالقرار كنقابتيـ السياحييف الهرشديف بشأف 1983/
(  السياحييف الهرشديف

 كالسياحية الفندقية الهنشآت شأف فى 1973 لسنة 1 رقـ القانكف- 

 القاىرة، ،1.ط بو، الهرتبطة السياحية كاألنشطة هصر فى السياحى لئلرشاد القانكنى التنظيـ خير، عادؿ
1991 .

أُؽزٟٞ اُطاثغ 
أُوطضاد اإلعجبض٣خ 

 

) غ  ُـخ أع٘ج٤خ صب٤ٗخ 401ئضؾ  2 )
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ؼــبػزبٕ           :     ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

) غ ُـخ أع٘ج٤خ صب٤ٗخ 201ئضؾ :   ٓزطِت ؼبثن 1) 
:    ٓحزـــٟٞ أُوــطض  

 كالركهانيػػة كاليكنانيػػة الهصرية اآلثػػػار عمى لغكيػػػة كتدريبػػػات كسياحية أثرية هصطمحات تدريس- 
 الثانيػػػة األجنبيػػة بالمغػػػة السػػياحية الهعالـ كأىـ كاإلسػػبلهية كالهسػػيحية

  الثقافية الهراكز هكتبات إلى باإلضافة الكمية هكتبة فى المغة قكاعد كتب
) غ  آصبض ٓظط اُلطػ٤ٗٞخ حز٠ ٜٗب٣خ اُسُٝخ اُحس٣ضخ 402ئضؾ  2 )

ؼــبػزبٕ           :    ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

 (اُؼٔبضح اُغ٘بئع٣خ ا٤ٌُِٔخ ٝاألكطاز حز٠ ٜٗب٣خ اُسُٝخ اُٞؼط٠) غ آصبض ٓظط اُلطػ٤ٗٞخ 202ئضؾ : ٓزطِت ؼبثن

(1) 
:    ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

  الكسطى الدكلة عهارة عف هقدهة

  الدينية العهارة: أكال

   بالفيكـ هاضى هدينة هعبد.  ب   الكرنؾ فى األكؿ سنكسرت هقصكرة.  أ  

  الجنائزية العهارة:  ثانيا

   باألقصر ، البحرل بالدير  رع حبت نب  هنتكحتب هعبد.  أ 

   بالمشت األكؿ سنكسرت لمهمؾ اليرهية الهجهكعة.   ب

 باكت  - حبت خنكـ  - أهنهحات )عشرة كالثانية عشرة الحادية األسرتيف:حسف ببنى الخاصة الهقابر  
 (  خيتى-  

   العهارنة بتؿ الخاصة الهقابر - 

 هعبد ، الكسطى هصر ، الحديثة الدكلة لعهارة هثاؿ - بنثك  أحهس، ، رع هرل: عشر الثاهنة األسرة- 
  بأبيدكس األكؿ سيتى

   كآثػػػارىا كآليتػػػيا تاريخيا األقصر، هدينػػػػة عف عاهة هقدهػػػة-

 األقصر هعبػػػد: الحديثػػػة الدكلة حتى التاريػػػخ فجػػػر هنػػػذ اآلليػػػو هعابػػػد عف عاهػػػة هقدهػػػة - الشػػػرقى البػػػر -
   الغربى البػػػر - الكرنػػػؾ كهعابػػػد
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 الجنائزيػػػػة األقصػػر هعابػػد: أكالن 

 هف نهػػػاذج دراسػػػة: الهمػػػكؾ كادل  - الحديثػػػة الدكلة بدايػػػة حتى الهمكيػػػة الهقبػػػرة تطػػػكر عف هقدهػػػة: ثانيػػػان 
    الهمكيػػػة الهقابػػػر

   نفرتارل الهمكػػػة لهقبػػػرة دراسػػة: الهمكػػات كادل- 

 الحديثػػػػة الدكلػة عصػػر فى النبػػػبلء هقابػػػر دراسػػػػة: ثالثػػػان 

   الهدينػػػة ديػػػر بهنطقػػػة العهػػاؿ هقابػػػر دراسػػػة: رابعػػػان 

 إنقاذىا تـ التى األخرل الهعابد عف كلهحة النكبة آثار إنقاذ هشركع عف هقدهة: سهبؿ أبك هعبدل- 
   سهبؿ ابك هعبدل كنقكش لعهارة دراسة - ناصر ببحيرة كالهحيطة

Badawy, A, A history of Egyptian Architecture, 3 vols, Berkeley-Los Angeles 1954, 

1966, 1968. 

) (اُؼظط٣ٖ اإلذش٤سٟ ٝاُلبط٠ٔ) غ  آصبض ٓظط اإلؼال٤ٓخ 403ئضؾ  2 )
ؼــبػزبٕ                :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

) غ آصبض ٓظط اإلؼال٤ٓخ حز٠ ٜٗب٣خ اُسُٝخ اُط٤ُٗٞٞخ 203ئضؾ :   ٓزطِت ؼبثن 1) 
:  ٓحزـــٟٞ أُوـــطض     

   طباطبا هشػػػيد: اإلخشػػػيدل العصر آثػػار -

 جاهع -األزىػػر الجاهع - الجهالى بدر أسػػكار - القاىػػرة هدينػػة تأسػػيس: الفاطهى العصر كفنػػكف آثػػار- 
 – الفاطهى الحهاـ -  رزيػػؾ بف طبلئع الصالح جاهع - األقهػػر جاهع - الجيكشػػى هشػػيد - الحاكـ
    الزخرفيػػػة الفنػػكف

Doris Abu Seif, Islamic Architecture, an Introduction, AUC, Cairo, 1989. 

) غ  ُـخ ٓظط٣خ هس٣ٔخ 404ئضؾ  4 )
ؼــبػزبٕ              :   ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

) غ ُـخ ٓظط٣خ هس٣ٔخ 304ئضؾ : ٓزطِت ؼبثن 3) 
:ٓحزـــٟٞ أُوـــطض     

  A. Gardiner فًى كتػػاب 30 إلى 24الدركس هف 

 

Gardiner, Egyptian Grammar, Being an introduction to the study of hieroglyphs, 

Third Edition, Oxford, 1994. 
 



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

684 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

) غ  اإلضشبز اُؽ٤بح٠ 405ئضؾ  +  ؼبػخ ٓظطٟ حز٠ ٜٗب٣خ األؼطح اُضالص٤ٖ 2  ؼبػخ ئؼال٠ٓ  ئذش٤سٟ ٝكبط٠ٔ 2

(2( )3 )
ؼــبػزبٕ              :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

) غ اإلضشبز اُؽ٤بح٠ 305ئضؾ : ٓزطِت ؼبثن +  ٓظطٟ حز٠ ٜٗب٣خ اُسُٝخ  اُحس٣ضــخ 2  ئؼال٠ٓ ئذش٤سٟ ٝكبط٠ٔ 2

(1( ) )2) 
:ٓحزـــٟٞ أُوـــطض     

السهات الههيزة لمفف الهصرل القديـ حتى نياية الدكلة الدكلة الحديثػػػة - 
السهات الههيزة لمفف اإلسبلهى فى العصريف اإلخشيدل كالفاطهى  -  
تدريبػػػات عهميػػػة فى كؿ هف الهتحػػػؼ الهصرل بالتحرير كهتحؼ الفف اإلسبلهى كهتحؼ الخزؼ - 

اإلسبلهى كهتحؼ النسيج 
Saleh, M.  and Sourouzian, H., Catalogue officiel du musée du Caire, Philipp von 

Zabern, Mainz, 1987 

  االختٌارٌة المقررات

 خ  ذطٞط ػطث٤خ  406ئضؾ 
 ؼــبػزبٕ  :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

:    ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

انتقاؿ الخط العربى إلى الحجاز - عبلقة الخط العربى بالخط النبطى- نشػػأة الخط العربى- 
الخط العربى فى صدر اإلسبلـ كالعصر األهكل - 
خط النسخ كأنكاعو - الخط الككفى كأنكاعو- أنكاع الخط العربى- 
تدريبات عهمية عمى أىـ نهاذج الخط العربى نكعيو - 

إبراىيـ 1984، القاىرة، الكتابات األثرية العربية، دراسة فى الشكؿ كالهضهكفحسيف عبد الرحيـ عميكة، 
 1967، القاىرة، دراسة فى تطكر الكتابات الككفيةجهعو، 

، القاىرة، النقكش كالكتابات األثرية فى العصر اإلسبلهىهحهد حساـ الديف إسهاعيؿ كنادر عبد الدايـ، 
2009 
 خ  اُزظ٣ٞط أُظطٟ اإلؼال٠ٓ 407ئضؾ 

 ؼــبػزبٕ  :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 
:    ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

 الهزكقة الهخطكطات- الجص عمى الهائية الصكر- الفسيفساء صكر - اإلسبلـ فى التصكير- 
 فى التصكير- الفاطهية الخبلفة قبؿ هصر فى التصكير- العراؽ فى العباسية الهدرسة- بالتصاكير
 كالههمككى األيكبى العصريف فى التصكير- الفاطهى العصر

. 1959 القاىرة، ،الكسطى العصكر فى اإلسبلهى التصكير الباشا، حسف
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. 1991 القاىرة، ،اإلسبلهى التصكير فرغمى، الحهد ابك
 غ  ٗوــٞز ٓظط اإلؼال٤ٓخ 408ئضؾ 

 ؼــبػزبٕ  :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 
:     ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

 اإلسبلهية اآلثار هجاؿ فى الهسكككات دراسة أىهية- 
 األهكل العصر هياية حتى اإلسبلهية النقكد- 
 الطكلكنى العصر بداية كحتى العباسية الدكلة اياـ هنذ هصر فى اإلسبلهية النقكد- 
- األيكبى العصر فى النقكد- الفاطهى العصر فى النقكد- كاإلخشيدل الطكلكنى العصريف فى النقكد- 

  الههمككى العصر فى النقكد
 1964 القاىرة، العربية، النقكد فيهى، الرحهف عبد
 1965 القاىرة، ،العربية السكة فجر فيهى، الرحهف عبد

أُؽزٟٞ اُربٓػ 
أُوطضاد اإلعجبض٣خ 

 
)  ُـخ أع٘ج٤خ ا٠ُٝ 501ُؾ أط  3 )

ؼــبػزبٕ          :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

) غ ُـخ أع٘ج٤خ أ٠ُٝ 301ئضؾ : ٓزطِت ؼبثن 2) 
:ٓحزـــٟٞ أُوـــطض     

 كالركهانيػػة كاليكنانيػػة الهصرية اآلثػػػار عمى لغكيػػػة كتدريبػػػات كسياحية أثرية هصطمحات تدريس- 
  األكلى األجنبيػػػة بالمغػػػة السػػياحية الهعالـ كأىـ كاإلسػػبلهية كالهسػػيحية

  الثقافية الهراكز هكتبات إلى باإلضافة الكمية هكتبة فى المغة قكاعد كتب
) غ  ز٣بٗخ ٓظط اُوس٣ٔخ 502ئضؾ  1 )

 ؼــبػزبٕ  :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 
:ٓحزـــٟٞ أُوـــطض     

  التاريخ قبؿ ها عصكر فى الدينية الهعتقدات - الدينى الفكر نشأة

  القديهة هصر فى الخمؽ نظريات - كالرهكز الصفات حيث هف كاآلليات اآللية
  األساطير - الدينية الكتب - التكابيت - األىراـ نصكص: الدينية لنصكص

  القرابيف - لمهتكفى الجنائزية الطقكس - الهعبد فى اليكهية الخدهة طقكس
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  الهقبرة تطكر - القديهة هصر فى الكينة - التحنيط
www.thotweb.com; www.osirisnet.com 

 غ  ربض٣د ٓظط ك٠ اُؼظط٣ٖ ا٤ُٞٗب٠ٗ ٝاُطٝٓب٠ٗ 503ئضؾ 
 ؼــبػزبٕ  :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

:  ٓحزـــٟٞ أُوـــطض   

 الهقػػدكنى الغػػزك قبيػػؿ اليكنػػاف كبػػبلد هصػػر- 
 األدنى الشػػرؽ هنطقػػة عمى األكبػػر اإلسػػكندر حهػػمة- 
 األكبر اإلسكندر كفاة – اإلسكندرية هدينة تشييد- 
 الهيػػبلدل الثالث القرف أكاخػػر حتى  قكتػػيا عصر فى الههمكة: هصر فى البطالهة ههمكة قيػػاـ- 
    الخارجيػػػة األكائػػؿ البطالهة سػػياسة أىػػداؼ-  
  كالثقافيػػػة الدينيػػػة الحيػػاة - كاالجتهاعية االقتصادية األكضاع - اإلداريػػة النظػػـ: الداخميػػػة سياسػػتيـ أسس- 

 كنتائجػػو الركهانى التدخػػؿ  - الداخػػمى الضعؼ عكاهػػؿ: الضعؼ عصر فى الههمكة -
   الركهاف أيػػػدل فى الههمكة كسػػػقكط البطمهيػػػة السػػمطة تدىػػكر - 

( كفئاتو كطبقاتو الهصرل الهجتهػػع - كاإلدارة الحكػػػـ نظػػػـ: )هصر فى الركهانيػػػة التنظيهػػات - 
 هنػػذ كاالجتهاعى االقتصادل التدىػػػكر هظاىػػر - هصر فى الهسػػػيحية ظيػػكر - كالثقافيػػػة الدينيػػة الحيػػاة- 

 أحػػػكاؿ - كنتائجػػػيا دقمديانكس االهبراطػػػكر عيػػد فى الجديػػػدة النظػػػـ - الهيػػػبلدل الثانى القرف أكائػػػؿ
   العربى الفتػػح حتى البيزنطػػػى الحكػػـ ظؿ فى العاهػػة هصر

Bowman, A. K. 1996. Egypt After the Pharaohs: 332 BC–AD 642; From Alexander 

to the Arab Conquest. 2nd ed., Berkeley, 1996. 

) (اُؼظط األ٣ٞث٠) غ  ربض٣د ٓظط اإلؼال٠ٓ 504ئضؾ  3 )
ؼــبػزبٕ             :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

) (اُؼظط٣ٖ اإلذش٤سٟ ٝاُلبط٠ٔ) غ ربض٣د ٓظط اإلؼال٤ٓخ 303ئضؾ :   ٓزطِت ؼبثن 2) 
:   ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

   األيكبية الدكلة قياـ - األيكبى العصر: أكال
  الديف صبلح كفاة بعد األيكبية الدكلة - األيكبية الدكلة كتاسيس الديف صبلح

    الثانى فردريؾ كاإلهبراطكر الكاهؿ السمطاف -  الخاهسة الصميبية كالحهمة الكاهؿ السمطاف

http://www.thotweb.com/
http://www.osirisnet.com/
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   األيكبى العصر فى الحضارية األكضاع -  التاسع كلكيس أيكب الديف نجـ الصالح
N. D. Mackenzie, Ayyubid Cairo. A Topographical Study, Cairo, 1992. 

 

 غ   هضب٣ب ؼ٤بؼ٤خ ٝاهزظبز٣خ ٓؼبططح  505ئضؾ 
 ؼــبػزبٕ  :    ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

:      ٓحزـــٟٞ أُوـــطض  

   اإلشػػػكاليات أك كالهشػػكبلت كالقضايا كالنظريات كالنظـ كاالقتصاد السياسة هعنى  -

 (:   السػػياسى )األكؿ القسػػػـ  

   السػػيادة كأركاف كهظاىػػر فيػػيا الحكػػـ كنظػػـ ككظائفيا كأنكاعيا كأصميا كعهميان  نظريان  الدكلة- 

   كضكابطيا االنتخاب كقكانيػػف نظػػـ   -بأنكاعيا كعهػػػميان  نظػػريان  الديهكقراطية  -

 (:  االقتصادل )الثانى القسػػـ

 كالهذىب الرأسهالى النظاـ عمى السػػابقة االقتصادية لمنظػػـ سػػريع تاريخى هدخؿ: االقتصادية القضايا- 
   كتطبيقاتيا كهزاياىا كدعائهيا كأركانيا نشأتيا: الرأسػػهالية-  الفردل

 هجهكعة تطبيقاتيا كبعض العمهيػػة االشػػتراكية حتى الخياليػػة االشػػتراكيات هنػػذ كتطبيػػقان  فكران  االشػػتراكية -
  الرحيـ، عبد سهير ترجهة ،لالسياس لمتحميؿ الحديث القاهكس الكيتاب، هف

 لمكتاب، العاهة الهصرية الييئة الثالث، كالطريؽ العكلهة ياسيف، السيد القاىرة؛ لمهكسكعات، العربية الدار
 الفكر دار ،1960 – 1815 الهعاصرة السياسية التيارات البطريؽ، الحهيد عبد ؛1999 القاىرة ،2ط

  . 1980 القاىرة العربى،
) غ   اإلضشبز اُؽ٤بح٠ 506ئضؾ  +  ؼبػخ ٣ٞٗب٠ٗ ضٝٓب٠ٗ 2 ) ؼبػخ ئؼال٠ٓ أ٣ٞث٠ 2 1( ) )4 )

ؼــبػزبٕ           :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

) غ اإلضشبز اُؽ٤بح٠ 405ئضؾ : ٓزطِت ؼبثن +  ٓظطٟ حز٠ ٜٗب٣خ األؼطح اُضالص٤ٖ 2  ئؼال٠ٓ ئذش٤سٟ ٝكبط٠ٔ 2

(2( ) )3) 
:    ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

السهات الههيزة لمفف اليكنانى الركهانى - 
السهات الههيزة لمفف اإلسبلهى فى العصر األيكبى -  
تدريبػػػات عهميػػػة فى كؿ هتاحؼ اإلسكندرية األثرية كهتحؼ الفف اإلسبلهى كهتحؼ الخزؼ اإلسبلهى - 

كهتحؼ النسيج 
 االختٌارٌة المقررات
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 خ  ربض٣د اُلٖ أُظطٟ 507ئضؾ 
 ؼــبػخ  :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

:    ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

 كالنقش النحت فنػػكف عف عاهػػػة فكػرة- 
 التاريػػخ قبػػؿ ها عصػػػر فى كالنقش النحت فنػػكف- 
( كالثانيػػػة األكلى األسػرتيف )العتيػؽ العصػػر فى كالنقش النحت فنػػكف- 
 القديهػػػة عصػػػرالدكلػػػة فى كالنقش النحت فنػػكف- 
 األكؿ االنتقػػاؿ عصػػػر فى كالنقش النحت فنػػكف- 
 الكسػػطى الدكلػػة عصػػػر فى كالنقش النحت فنػػكف- 
 الثانى االنتقػػاؿ عصػػػر فى كالنقش النحت فنػػكف- 
 الحديثػػػة الدكلػػة عصػػػر فى كالنقش النحت فنػػكف- 
 الهتأخػػر العصػر فى كالنقش النحت فنػػكف- 

S. Donadoni, L’art égyptien, traduit de l’italien par Béatrice Arnal, Paris, 1993; 

R. Wilkinson, Reading Egyptian Art, London, 1992. 

 

 خ  ربض٣د األزة أُظطٟ 508ئضؾ 
 ؼــبػخ  :    ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

:  ٓحزـــٟٞ أُوـــطض     

 - كالغنػػاء كالهدائػػح الهبلحـ أدب - القصصى األدب - الدينى األدب: القديـ الهصرل األدب فركع أىـ -
   الحريػػػة أدب -   النصيحػػة أدب - تأديبى أدب - التيذيبى األدب

   االجتهاعية العدالة - الفكريػػة كاالتجاىات التيػػػارات - 
 خ  كٖ أُزبحق 509ئضؾ 

 ؼــبػزبٕ  :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 
:  ٓحزـــٟٞ أُوـــطض     

 الهتاحؼ التاريخية، الهتاحؼ األثػػرية، الهتػػاحؼ هثؿ هصر فى الهكجػػكدة لمهتػاحؼ هف الهختػمفة األنكاع- 
  الهكاقع هتاحؼ اإلقميهية، الهتاحؼ الفنية، الهتاحؼ النكعية،

 لبعض عرض هع بو الهتحفى العرض كأسمكب لو التنظيهى كالييكؿ هتحؼ كؿ عف تاريخية نبذة- 
   بو الياهة الهعركضات
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 اإلسبلهى، الفف هتحؼ القبطى، الهتحؼ بالتحرير، الهصرل الهتحؼ:تناكليا يتـ التى النهاذج أىـ- 
 خميؿ، هحهكد هتحؼ الهمكية، الهجكىرات هتحؼ النكبة، هتحؼ األقصر، هتحؼ بالقمعة، الحربى الهتحؼ
   كغيره الزراعى الهتحؼ الحديث، الفف هتحؼ

Mohamed Ibrahim, Fann al-Matahif, Le Caire, 2006. 
 
 
 
 

 
أُؽزٟٞ اُؽبزغ 
أُوطضاد اإلعجبض٣خ 

 

)  ُـخ أع٘ج٤خ صب٤ٗخ 601ُؾ أط  3 )
ؼــبػزبٕ           :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

) غ ُـخ ٓظط٣خ صب٤ٗخ 401ئضؾ : ٓزطِت ؼبثن 2) 
:ٓحزـــٟٞ أُوـــطض     

 كالركهانيػػة كاليكنانيػػة الهصرية اآلثػػػار عمى لغكيػػػة كتدريبػػػات كسياحية أثرية هصطمحات تدريس- 
 الثانيػػػػة األجنبيػػة بالمغػػػة السػػياحية الهعالـ كأىـ كاإلسػػبلهية كالهسػػيحية

  الثقافية الهراكز هكتبات إلى باإلضافة الكمية هكتبة فى المغة قكاعد كتب
 غ  ػِْ اُ٘لػ اُؽ٤بح٠ 602ئضؾ 

 ؼــبػزبٕ  :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 
:    ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

    هكضكعاتو - نظرياتو - هيادينو - النفس عمـ فى هقدهة

   الشعكب كسيككلكجية الجاهدة النهطية القكالب - الفعاؿ االتصاؿ سيككلكجية

   كالثقافات الجهاعات بيف الكبرل الفركؽ سيككلكجية

   السياحى الهجاؿ فى لمعاهميف الهينى االختيار - كاالتجاىات القيـ

 طيره، أبك كهنى أحهد كهجدة خميؿ هحهد ؛2004 القاىرة، السياحى، النفس عمـ الشرقاكل، فتحى
. 2005 القاىرة، السياحة، هجاؿ فى تطبيقات. العهبلء سيككلكجية

 غ  آصبض ٓظط ك٠ اُؼظط٣ٖ ا٤ُٞٗب٠ٗ ٝاُطٝٓب٠ٗ 603ئضؾ 
ؼــبػزبٕ           :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 
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  غ ربض٣د ٓظط ك٠ اُؼظط٣ٖ اُطٝٓب٠ٗ ٝاُطٝٓب503٠ٗئضؾ : ٓزطِت ؼبثن
:  ٓحزـــٟٞ أُوـــطض     

:  كتشػػػهؿ بيا األثرية الهكاقع أىـ - تأسيسػػػيا - اإلسػػكندرية عف هقدهػػة: أكالن 

 كالحديثة القديهة  اإلسػػػكندرية هكتبػػػة – الهتحػػػؼ – اإلسػػػكندرية فنارة -

 (  الشػػػقاقة ككػػكـ  كاهؿ كهصطفى الشػػاطبى )فى الخاصػػػة الهقابػػػر – الهمكيػػػة الهقابػػػر -

 -  الهحيػػػطة كاآلثػػػار السػػػكارل بكهبى عاهكد - السػػػكداء الرأس - السػػػيزاريكـ - السػػػيرابيكـ هثػػػؿ الهعابػػػد -
   الركهانى الحهػػػاـ - الركهانى الهسػػػرح

  األشػػػهكنيف: ثانيػػان 

  بيتكزيرس هقبػػػرة   إيػػػزادكرا هقبػػػرة الجبػػػؿ تكنا جبػػػانة -

   العميػػػا هصػػر فى البطمهيػػػة الهعابػػػد: ثالثػػان 

 فيػػػمة هعبػػد - أهبػػك كػػػكـ هعبػػد – إدفػػػك هعبػػػد – إسػػػنا هعبػػػد - دنػػػدرة هعبػػد- 
Yousrya Abdel-Aziz Hosni, Le guide historique et archéologique d’Alexandrie, Le 

Caire, 2009; S. Cauville, Edfou, Le Caire, 1984; S. Cauville, Dendera, Le Caire, 

1990. 

) (اُؼظط األ٣ٞث٠) غ  آصبض ٓظط اإلؼال٤ٓخ 604ئضؾ  3 )
ؼــبػزبٕ             :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

) (اُؼظط األ٣ٞث٠) غ ربض٣د ٓظط اإلؼال٠ٓ 504ئضؾ : ٓزطِت ؼبثن 3) 
:    ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

   الجبؿ قمعة -  الديف صبلح أسكار: األيكبى العصر فى الحربية العهارة

   القباب -  الهدارس - الخانقاكت: األيكبى العصر فى الدينية العهارة

  الزجاج - الخزؼ - النسيج - األخشاب - الهعادف: األيكبى العصر فى الزخرفية الفنكف
Blair, S. S. and J. M. Bloom 1995, the Art and Architecture of Islam: 1250– 1800, 

New Haven and London. 

 غ  ربض٣د ٓظط اُج٤عٗط٤ـــخ 605ئضؾ 
ؼــبػزبٕ              :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 
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  غ ربض٣د ٓظط ك٠ اُؼظط٣ٖ ا٤ُٞٗب٠ٗ ٝاُطٝٓب503٠ٗئضؾ : ٓزطِت ؼبثن
:  ٓحزـــٟٞ أُوـــطض     

  اإلسكندرية ييكد- 

 هصر الهسيحية دخكؿ- 

 باإلسكندرية األرثكذككسية القبطية الكنيسة تأسيس- 

 القبطى التقكيـ استخداـ كبداية االضطياد عصكر- 

 القبطية الرىبنة حركة ظيكر- 

 لهصر رسهى كديف الهسيحى بالديف االعتراؼ- 

 الدينية الهذىبية الصراعات- 

 لهصر الثانى الفارسى الغزك- 

 لهصر العرب هجىء- 
O. F. A. Meinardus, Christians in Egypt. Orthodox, Catholic and Protestant 

Communities. Past and Present, Cairo-New York, 2005. 
 

) غ  اإلضشبز اُؽ٤بح٠ 606ئضؾ  +  ؼبػخ ٣ٞٗب٠ٗ ضٝٓب٠ٗ 2 ) ؼبػخ ئؼال٠ٓ أ٣ٞث2٠ 2()5 )
ؼــبػزبٕ              :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

) غ اإلضشبز اُؽ٤بح٠ 506ئضؾ : ٓزطِت ؼبثن +  ٣ٞٗب٠ٗ ضٝٓب٠ٗ 2  (4()1)ئؼال٠ٓ أ٣ٞث2٠
:       ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

 الركهانى اليكنانى لمفف الههيزة السهات- 

 األيكبى العصر فى اإلسبلهى لمفف الههيزة السهات-  

 اإلسبلهى الخزؼ كهتحؼ اإلسبلهى الفف كهتحؼ األثرية اإلسكندرية هتاحؼ كؿ فى عهميػػػة تدريبػػػات- 
 النسيج كهتحؼ

. 2002 القاىرة، اآلثار، هتحؼ. اإلسكندرية هكتبة لآلثار، األعمى الهجمس

 االختٌارٌة المقررات

 خ   ك٘ــٕٞ ئؼــال٤ٓــخ حز٠ ٜٗب٣خ اُؼظط ا٠ًُِٞٔٔ                              607ئضؾ 
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 ؼــبػزبٕ  :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 
:    ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

( طرزىا – خصائصيا – هصادرىا )اإلسبلهية الفنكف- 

 الطراز – الفاطهى الطراز – العباسى الطراز – األهكل الطراز )الفسيفساء – الجص – األحجار- 
( الههمككى

 الطراز – األيكبى الطراز – الفاطهى الطراز – العباسى الطراز – األهكل الطراز )كالعاج الخشب- 
( الههمككى

( الههمككى الطراز – األيكبى الطراز – الفاطهى الطراز – العباسى الطراز – األهكل الطراز ) الهعادف- 

( الههمككى الطراز – األيكبى الطراز – الفاطهى الطراز – العباسى الطراز – األهكل الطراز )الخزؼ- 

 الطراز – األيكبى الطراز – الفاطهى الطراز – العباسى الطراز – األهكل الطراز )كالسجاد النسيج- 
( الههمككى

– الطراز األيكبى – الطراز الفاطهى – الطراز العباسى – الطراز األهكل )الزجاج كالبممكر الصخرل - 
 (الطراز الههمككى

D. Weill, (J.), Catalogue général du musée arabe du Caire, bois à épigraphie, Le 

Caire, 1931; E. Atil, Art of the Arab World, Washington, 1975. 

 خ   ٗظٞص ٓظط اُوس٣ٔـــخ 608ئضؾ 
ؼــبػزبٕ                           :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

) غ ُـخ ٓظط٣خ هس٣ٔخ 404ئضؾ :   ٓزطِت ؼبثن 4) 
   :أُوـــطض ٓحزـــٟٞ

نصوص مسلة حتشبسوت فى األقصر  - البالغ الحربى لمعركة قادش – أسطورة دمار البشرٌة 

) خ   ز٣بٗــخ ٓظط اُوس٣ٔــخ 609ئضؾ  2 )
ؼــبػخ                         :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

) غ ز٣بٗخ ٓظط اُوس٣ٔخ 502ئضؾ : ٓزطِت ؼبثن 1) 
:    ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

– بتاح – أنكبيس – حتحكر – إيزيس كأكزكريس : دراسة هتعهقة ألىـ الهعبكدات الهصرية القديهة هثؿ
أتكف – رع – آهكف - خنـك – خنسك 

أُؽزٟٞ اُؽبثغ 
أُوطضاد اإلعجبض٣خ 
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) غ  ُـخ أع٘ج٤خ أ٠ُٝ 701ئضؾ  4 )

ؼــبػزبٕ                  :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

) غ ُـخ أع٘ج٤خ أ٠ُٝ 501ئضؾ : ٓزطِت ؼبثن 3) 
:    ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

 كالركهانيػػة كاليكنانيػػة الهصرية اآلثػػػار عمى لغكيػػػة كتدريبػػػات كسياحية أثرية هصطمحات تدريس- 
 الكمية هكتبة فى المغة قكاعد األكلىكتب األجنبيػػة بالمغػػػة السػػياحية الهعالـ كأىـ كاإلسػػبلهية كالهسػػيحية
  الثقافية الهراكز هكتبات إلى باإلضافة

 غ  حضبضح ٓظط اُلطػ٤ٗٞخ 702ئضؾ 
 ؼــبػزبٕ             :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

:    ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

    الحضارل كدكرىا األسطكرة - كالخمكد بالبعث اإليهاف  - كهقكهاتيا القديهة الهصرية الحضارة هفيػػكـ

        الفبلح - الحرفييف -  اإلدارة - القضاء -  الكزير -  هطمؽ كحاكـ الهمؾ

 الفمؾ -  الرياضيات - كآدابيا المغة - العمكـ أىـ  - التعميـ كهجاالت الهعمهكف - األسرية كالتربية األسرة
 الفنية الهدارس - الفنية التقاليد - الحضارة هرآة الفف  - هنؼ -  ىميكبكليس -  الكبيرة الثقافية الهراكز- 

    كتعبيراتيا

F. Daumas, Dictionaire de la civilisation égyptienne, Paris, 1968.   

 غ  ٓجبزٟء ُـخ ٣ٞٗب٤ٗخ ٝهجط٤خ 703ئضؾ 
ؼــبػزبٕ        :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

) غ ُـخ ٓظط٣خ هس٣ٔخ 404ئضؾ : ٓزطِت ؼبثن 4) 
:    ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

  األبجدية اليكنانية
- الضهائر الشخصية -  حركؼ الجر - الهفرد كالجهع - الهذكر كالهؤنث - أدكات التعريؼ كالتنكير 

الجهمة االسهية - أدكات االستفياـ - األسهاء الهكصكلة 
  (الميجتيف البحيرل كالصعيدل)األبجدية القبطية 

- الضهائر الشخصية - حركؼ الجر - الهفرد كالجهع - الهذكر كالهؤنث - أدكات التعريؼ كالتنكير 
الجهمة االسهية - أدكات االستفياـ - األسهاء الهكصكلة 

؛ 1999، القاىرة، قكاعد المغة القبطيةفخرل صادؽ، 
J. M. Plumley, An Introductory Coptic Grammar, London, W. D. 
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 غ  آصبض ٓظط أُؽ٤ح٤خ 704ئضؾ 
ؼــبػزبٕ      :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

  غ ٓجبزٟء ُـخ ٣ٞٗب٤ٗخٝهجط٤خ703 غ ربض٣د ٓظط اُج٤عٗط٤خ، ئضؾ605ئضؾ: ٓزطِت ؼبثن
:   ٓحزـــٟٞ أُوـــطض  

 الركهانى بابميكف حصف بقايا - هصر فى األثرية الهسيحية الهنشآت أنكاع عف عاهػػػػػػة هقدهة- 

 هار ديػػر – بربارة القديسػػة كنيسػػة – سرجة أبك كنيسػػة- الهعمقػػة الكنيسػػة: )القديهػػة هصر كأديػػرة كنائس- 
 (.كالجنكبية الشهالية الهجهكعتيف- لمراىبات جرجس

 القديس ديػػر:)النطركف كادل أديرة - العجايبى هينا هار دير – كيرلس البابا كطاحكنة سػػهعاف األنبػػا دير- 
 -  سكىاج أديرة( – هقػػار أبك ديػػر-البراهكس ديػػر- السػرياف ديػػر- بيشػػكل

 البجكات جبانة( – أنطكنيكس األنبػػا ديػػر – بػػكال األنبػػا ديػػر: )األحهػػر البحر أديرة- 

Ch. Chaillot, the Coptic Orthodox Church. A Brief Introduction to Its Life and 

Spirituality, Paris, 2005; G. Gabra, Coptic Monasteries. Egypt's Monastic Art and 

Architecture, Cairo, 2002; Otto. F. A. Meinardus, Monks and Monasteries of the 

Egyptian Deserts, Cairo, 2002. 

) (اُؼظط ا٠ًُِٞٔٔ) غ  ربض٣د ٓظط اإلؼال٤ٓخ 705ئضؾ  4 )
ؼــبػزبٕ            :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

) (اُؼظط األ٣ٞث٠) غ ربض٣د ٓظط اإلؼال٠ٓ 504ئضؾ : ٓزطِت ؼبثن  غ آصبض ٓظط اإلؼال٤ٓخ 604، ئضؾ (3

) (اُؼظط األ٣ٞث٠) 3) 
:ٓحزـــٟٞ أُوـــطض     

   الههاليؾ دكلة كقياـ الههمككى العصر
   الههاليؾ أسعار - الههاليؾ شراء هصادر - الرقيؽ أسكاؽ - الههاليؾ تجار- الرؽ

  الجيش رتب - الههمكؾ كتأهير الرؽ فترة - السمطانى كالحريـ الههاليؾ - الطباؽ هكظفك - الطباؽ 

  الكبير كالههمكؾ الصغير الههمكؾ كبيف كزهبلئو كأستاذ الههمكؾ بيف العبلقة
  الحضارية الهظاىر - الههاليؾ بيف العبلقات فى كأثره الرؽ

G.Wiet, L'Égypte musulmane, dans précis de l'histoire d'Égypte, Le Caire, 1932; 
G. Wiet, L'Égypte arabe, dans: Histoire de la nation égyptienne, IV, Le Caire, 

1938. 
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) غ  اإلضشبز اُؽ٤بح٠ 706ئضؾ  ( 6 )( ؼبػخ ئؼال٠ٓ 2٠ًِٞٔٓ+  ؼبػخ هجط٠ 2
ؼــبػزبٕ               :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

) غ اإلضشبز اُؽ٤بح٠ 606ئضؾ : ٓزطِت ؼبثن +  ٣ٞٗب٠ٗ ضٝٓب٠ٗ 2 ) ئؼال٠ٓ أ٣ٞث٠ 2 2( )5 )
:    ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

السهات الههيزة لمفف القبطى - 
 السهات الههيزة لمفف اإلسبلهى فى العصر الههمككى-  

تدريبػػػات عهميػػػة فى كؿ الهتحؼ القبطى كهتحؼ الفف اإلسبلهى كهتحؼ الخزؼ اإلسبلهى كهتحؼ - 
النسيج 

Migeon, G., Manuel d'art musulman, 2
e
 ed, Paris, 1927; Sherin Sadek El-Gendi, 

Atar misr al-masihiya, Le Caire, 2006. 

  االختٌارٌة المقررات

 خ   ضٗــــــٞى                                              707ئضؾ 
 ؼــبػخ  :  ػسز اُؽبػبد أؼجٞػ٤بًا 

) (اُؼظط األ٣ٞث٠) غ آصبض ٓظط اإلؼال٤ٓخ 604ئضؾ : ٓزطِت ؼبثن 3 )
:  ٓحزـــٟٞ أُوـــطض

 الكتابية الرنكؾ - الهركبة الرنكؾ - البسيطة الرنكؾ - كتطكرىا الرنػػػػػكؾ نشأة- 

. 2001أحهد عبد الرازؽ، الرنكؾ اإلسبلهية، القاىرة، 
 

 ضاثؼــخ أع٘ج٤خ ُـخ  708 أط ُؾ

   ؼــبػزبٕ:  أؼجٞػ٤بًا  اُؽبػبد ػسز

    :أُوـــطض ٓحزـــٟٞ

 كالركهانيػػة كاليكنانيػػة الهصرية اآلثػػػار عمى لغكيػػػة كتدريبػػػات كسياحية أثرية هصطمحات تدريس- 
 الرابعػػػة األجنبيػػػة بالمغػػػة السػػياحية الهعالـ كأىـ كاإلسػػبلهية كالهسػػيحية

  الثقافية الهراكز هكتبات إلى باإلضافة الكمية هكتبة فى المغة قكاعد كتب  
 ٓزوسّ ٓؽزٟٞ هجط٤خ ُـخ   خ 709 ئضؾ 

         ؼــبػخ:  أؼجٞػ٤بًا  اُؽبػبد ػسز

 ٝهجط٤خ ٣ٞٗب٤ٗخ ُـخ ٓجبزٟء غ 703 ئضؾ: ؼبثن ٓزطِت
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    :أُوـــطض ٓحزـــٟٞ  

  فى الفعؿ تصريؼ - الهاضى زهف فى الفعؿ تصريؼ - الهضارع زهف فى الفعؿ تصريؼ

  الصفة - الثانى بو الهفعكؿ – بو الهفعكؿ - األعداد - النداء - األهر - الهستقبؿ زهف

 ال امن المستوى

 اإلعجبض٣خ أُوطضاد

(                                   4 )صب٤ٗخ أع٘ج٤خ ُـخ   غ 801 ئضؾ

   ؼــبػزبٕ:  أؼجٞػ٤بًا  اُؽبػبد ػسز

( 3 )صب٤ٗخ أع٘ج٤خ ُـخ غ 601 ئضؾ: ؼبثن ٓزطِت

  :أُوـــطض ٓحزـــٟٞ

 كالهسػػيحية كالركهانيػػة كاليكنانيػػة الهصرية اآلثػػػار عمى لغكيػػػة كتدريبػػػات كسياحية أثرية هصطمحات تدريس-
 الثانيػػػة األجنبيػػػة بالمغػػػة السػػياحية الهعالـ كأىـ كاإلسػػبلهية

  الثقافية الهراكز هكتبات إلى باإلضافة الكمية هكتبة فى المغة قكاعد كتب

 ئؼال٤ٓخ حضبضح   غ 802 ئضؾ

   ؼــبػزبٕ:  أؼجٞػ٤بًا  اُؽبػبد ػسز  

  :أُوـــطض ٓحزـــٟٞ  

    الحضارة أسس: األكؿ القسػػـ

   الهجتهع - العسكرية النظـ - الهالية النظـ - القضائية النظـ - االدارل النظاـ - السياسى النظاـ

   كالعمـ اإلسػػبلـ: الثانى القسػػـ 

 عمـ - الحياة عمكـ -  الصيدلة تاريخ - الطب تاريخ - الفيزياء عمـ - الييئة عمـ - الرياضية العمكـ
   الكيهياء

 الرابع القرف فى االسبلهية الحضارة هتز، آدـ ؛1972 القاىرة، ،االسبلهية الحضارة هكسكعة شمبى، أحهد
 1967 القاىرة، ريدة، ابك اليادل عبد هحهد ترجهة اليجرل،
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( 4( )ا٠ًُِٞٔٔ اُؼظط )اإلؼال٤ٓخ ٓظط آصبض   غ 803 ئضؾ

       ؼــبػزبٕ:  أؼجٞػ٤بًا  اُؽبػبد ػسز

 اإلؼال٤ٓخ ٓظط ربض٣د غ 705  ،ئضؾ(3( )األ٣ٞث٠ اُؼظط )اإلؼــال٤ٓخ ٓظط آصبض غ 604 ئضؾ: ؼبثن ٓزطِت

( 4( )ا٠ًُِٞٔٔ اُؼظط)

  :أُوـــطض ٓحزـــٟٞ

 القباب   - الزاكيا - الخانقاكات - الهدارس - الهساجد : العهارة الدينية فى العصر الههمككى- 

 
األسبمة كالكتاتييب  - الحهاهات  - الهنازؿ -  القصكر : العهارة الهدنية- 

 

 األسكاؽ   -  الككاالت -  الخانات -  الفنادؽ : العهارة التجارية- 

الزجاج   الهعادف - الخزؼ : الفنكف الزخرفية فى العصرالههمككى-  األبراج -  القبلع : العهارة الحربية- 
األخشاب   - النسيج - 

Briggs, M. S., Muhammadan Architecture in Egypt and Palestine, Oxford, 1924; 

Papadopoulo, Islam and Muslim Art, London, 1980. 

 ٝأُؼبطط اُحس٣ش ٓظط ربض٣د  غ 804 ئضؾ

   ؼــبػزبٕ:  أؼجٞػ٤بًا  اُؽبػبد ػسز

  :أُوـــطض ٓحزـــٟٞ

 أىـ هراجػػع كهصادر تاريػػخ هصر الحديثػػة كالهعاصرة، عرض نقػػدل- 

          (ـ1798-1517)ضعفيػػا كاضهحبلليا :  هصػر كأكضػاعيا خبلؿ العصػر العثهانى-

ـ كها أحدثتػػو فى الهجتهػػػع هف تغيػػػرات فى الهجاالت السياسػػية 1798 الحهػػػمة الفرنسػػػية عمى هصػػر سػػػنة -
 كالفكػػػرية كالثقافية كاالقتصادية كاالجتهاعية كغيػػػرىا  

فى جهيػػػع جكانب الحيػػػاة فيػػػيا  (ـ1848-1805)تطػػػكرات هصر الحديثػػػة خػػػبلؿ فتػػػرة حكػػػـ هحهد عمى - 
 (ـ1841-1840)داخميان كخارجيان كتحديػػد كضع هصر الدكلى 

  هصر فى عصر خمفػػػاء هحهد عمى كتزايػػػد النفػػػكذ األجنبى  -

إسػػهاعيؿ كهحاكلة النيكض بهصر ثانيػػػان كتزايػػػد نهػػػك الشػػػعكر الكطنى ههػػا أدل إلى انػػدالع الثػػكرة - 
     (ـ1882-1881)الكطنيػػػة الهعػركفة بالعرابيػػػة 
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  التدخػػؿ البريطانى كاالحتػػػبلؿ كتطػػػكر أكضاع هصر فى ظؿ االحتػػػبلؿ داخميان كخارجيان -

 تعاظػػػـ دكر الحركة الكطنيػػػة فى أكاخػػػر القرف التاسػػع عشػػػر كهطمػػػع القرف العشػػػريف كحتى انػػػدالع الحرب -
 ـ كعكاهميا كتطػػػكرىا كنتائجػػػيا  1919 ثػػػكرة -

ـ، كاتضاح هعالـ 1922 هصر فى ظؿ النظػػػاـ الدسػػػتكرل كهرحمة االسػػػتقبلؿ الهقيػػػد بتصريح فبرايػػػػػر -
النظػػػػاـ المبػػػػرالى 

الهكاصبلت -تطكر الصناعة  - تطكر الزراعة - عصر الخديكل إسهاعيؿ عبلقتو بالدكلة العثهانية - 
إنشاء دار األكبرا  -  التعميـ كدار الكتب كالصحافة - العهراف  - البريد كالبرؽ  

افتتاح القناة    -  الفرهاف الثانى - الفرهاف األكؿ  - قناة السكيس - 
 

خفاؽ الثكرة  - أسباب - أحداث الثكرة - أسباب الثكرة :  الثكرة العرابية-  النتائج التى ترتبت عمى - كا 
اإلحتبلؿ البريطانى لهصر   - فشؿ الثكرة 

هحهد -  تأسيس الحزب الكطنى -  حادثة دنشكال  - هصطفى كاهؿ  - يقظة هصر بعد االحتبلؿ - 
 كفاة الزعيـ هحهد فريد  - الهؤتهر الكطنى لمحزب الكطنى كالزعيـ فى أكربا - فريد 

أزهة فى هصر - الدستكر الهصرل - فبراير- تصريح: تطكر هصر- الحهاية البريطانية عمى هصر -  
تقييـ الثكرة    - أسباب الثكرة  - هقدهات ثكرة يكليك - هعاىدة -  كالسكداف

سياسة - هعركة بناء السد العالى - العدكاف الثبلثى - تأهيـ قناة السكيس - ثكرة يكليك: تطكر هصر- 
 حرب أكتكبر  - هصر الخارجية 

، القاىرة؛ هحهد حسنيف ىيكؿ، هذكرات فى 1936 – 1919عبد العظيـ رهضاف، تاريخ الحركة الكطنية 
. ت. السياسة الهصرية، القاىرة، ب

  ٝأُؼبططح اُحس٣ضخ ٓظط آصبض  غ 8 05 ئضؾ

          ؼــبػزبٕ:  أؼجٞػ٤بًا  اُؽبػبد ػسز

 ٝأُؼبطط اُحس٣ش ٓظط ربض٣د غ 804 ئضؾ: ؼبثن ٓزطِت

   :أُوـــطض ٓحزـــٟٞ

 أكتكبر 6بانكراها -   دار األكبرا الهصرية- 
البريد - هتحؼ السكة الحديد  - الهتحؼ الحربى  - الهتحؼ الزراعى  :  هف  هتاحؼ هصر الهعاصرة- 
هتحؼ هصطفى -  هتحؼ الرل فى القناطر - هتحؼ الهركبات الهمكية فى بكالؽ  - هتحؼ التعميـ – 

 بعض التهاثيؿ فى بعض الهياديف الرئيسية فى إقميـ القاىرة الكبرل- كاهؿ  
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 + هجط٠( ؼبػخ + )ضٝٓب٠ٗ ٣ٞٗب٠ٗ( ؼبػخ + )ٓظطٟ( ؼبػخ: )ػبّ رطج٤ن اُؽ٤بح٠ اإلضشبز  غ 806 ئضؾ

   ئؼال٠ٓ( ؼبػخ)

                     ؼــبػزبٕ:  أؼجٞػ٤بًا  اُؽبػبد ػسز

( 6( )٠ًِٞٔٓ ئؼال٠ٓ 2 + هجط٠ 2 )اُؽ٤بح٠ اإلضشبز غ 706 ئضؾ: ؼبثن ٓزطِت

 :أُوـــطض ٓحزـــٟٞ

 

تدريبػػػات عهميػػػة فى كؿ هف الهتحػػػؼ الهصرل كهتاحؼ اإلسكندرية األثرية كالهتحؼ القبطى كهتحؼ - 
   الفف اإلسبلهى كهتحؼ النسيج كهتحؼ الخزؼ اإلسبلهى

  االختٌارٌة المقررات

 ٝهجط٤خ ٣ٞٗب٤ٗخ ٗظٞص  خ 807 ئضؾ

                 ؼــبػزبٕ:  أؼجٞػ٤بًا  اُؽبػبد ػسز

 ٓزوسّ ٓؽزٟٞ هجط٤خ ُـخ خ 709 ئضؾ:  ؼبثن ٓزطِت

  :أُوـــطض ٓحزـــٟٞ

نهاذج هف بعض النصكص الكاردة عمى التحؼ األثرية اليكنانية أك القبطية كتحميميا باإلضافة  
إلى بعض النصكص الهقتبسة هف الكتاب الهقدس 

 اُؽ٤بحخ ٗظط٣خ   خ 808 ئضؾ

              ؼــبػخ:  أؼجٞػ٤بًا  اُؽبػبد ػسز

 اُؽ٤بحخ ػِْ ئ٠ُ ٓسذَ غ 102 ئضؾ:  ؼبثن ٓزطِت  

  :أُوـــطض ٓحزـــٟٞ

 التأثيرات الهختمفة لمسياحة- التطكر التاريخى لمسياحة  -

 تحميؿ العرض كالطمب السياحى -  أسس التسكيؽ السياحى كهفيكهو كأىدافو -

 الهنظهات السياحية الهحمية كالعالهية - نشأة السكاؽ السياحية كتطكرىا كأنكاعيا -

 أسس التنهية السياحية- اتجاىات السياحة العالهية  -
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 .ت. ب القاىرة، الدكلية، السياحة الكىاب، عبد الديف صبلح -

 اُؼطث٠ اُجطزٟ ػِْ  خ 809 ئضؾ

                 ؼــبػخ:  أؼجٞػ٤بًا  اُؽبػبد ػسز

 ػطث٤ــخ ذطٞط غ 406 ئضؾ: ؼبثن ٓزطِت

  :أُوـــطض ٓحزـــٟٞ

 لمكتابة البردل أكراؽ استخداـ - كصناعتو – البردل زراعة - كنشأتو البردل تعريؼ- 

 العربى البردل أكراؽ هجهكعات - العربية البردل أكراؽ هكضكعات - العربى البردل- 

 الهنشكرة العربية البرديات أىـ - البردل أكراؽ صيانة- 

. 1982 القاىرة، أصيؿ، هصرل تراث البردل عمـ عمى، زكى

. 1983 القاىرة، العربية، البرديات الدالى، العزيز عبد
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14 

  قسم اإلعالم وعلوم االتصال
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 أُوطضاد رٞط٤ق
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 ئعجبض٣خ ٓوطضاد – األٍٝ أُؽزٟٞ

ػاآلضؼػاضحادبػ100ػحدب

ػدارتانػ:ػأدبورغاػاضططتطدةػاضداراتػردد

ػاضطػررػطحتوى

 .اآللى بالحاسب الهتعمقة كالقكاعد الهبادئ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس

 (101 ا ع )اُغٔب٤ٛط١ االرظبٍ ئ٠ُ ٓسذَ

نشأة كتطكر االتصاؿ الجهاىيرم، كاإلطار االجتهاعي لبلتصاؿ ، كاالتصاؿ الجهاىيرمتعريؼ يدرس الطالب 
كها يتعرؼ عمى .  الهرتبطة بوكالهفاىيـ كالنظريات الجهاىيرم لبلتصاؿ الهبادئ األساسيةالجهاىيرم، ك

الكابؿ ،األقهار الصناعية، الحاسبات اآللية، ككاالت األنباء، الخدهات )التقنيات الحديثة لكسائؿ اإلعبلـ 
ديهكجرافيا الجهيكر، )كعبلقة التأثير الهتبادؿ بيف كسائؿ اإلعبلـ كالجهيكر (السمكية كالسهعية كالهصكرة

القكل ، فضبلن عف االستعهاؿ الكظيفي لكسائؿ اإلعبلـ، ك(كسيككجرافيات الجهيكر، استطبلعات الجهيكر
. ، كتأثيرات كسائؿ اإلعبلـ في الهجتهع الهعاصرالجهاىيرم االتصاؿ الهؤثرة عمى

 (102 ا ع ) االرظبٍ ٝؼبئَ ٝرطٞض ٗشأح

تعريؼ الطالب بتاريخ نشأة كهراحؿ تطكر كسائؿ اإلعبلـ الهرئية كالهسهكعة كالهقركءة فى هصر كالعالـ، 
كدراسة الظركؼ التكنكلكجية كاالجتهاعية كاالقتصادية كالهعرفية التى ساىهت فى تطكر الكسائؿ الهطبكعة 
كاإلذاعية كالرقهية، اضافة إلى هعرفة التفاعبلت بيف الجهيكر ككسائؿ اإلعبلـ فى الهاضى هف أجؿ فيـ 

  (103 ا ع ) اإلػال٠ٓ اُ٘لػ ػِْ.أفضؿ لكتيرة كطبيعة الهشيد اإلعبلهى الحاضر

تعريؼ الطالب بالهداخؿ النفسية لئلعبلـ كنظرياتيا كتطبيقاتيا كفيـ تأثيرات كسائؿ اإلعبلـ عمى الجهيكر 
اضافة إلى الجكانب النفسية فى ادراؾ كتفسير كاستخداـ كاستجابة الجهيكر لكسائؿ اإلعبلـ كاالفادة هف ذلؾ 

 .فى البحث العمهى اإلعبلهى

  (104 ا ع ) االرظبٍ رٌُ٘ٞٞع٤ب
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يستيدؼ ىذا الهقرر تعريؼ الطالب بالهفاىيـ الهتعمقة بتكنكلكجيا االتصاؿ ككذلؾ التطكرات التكنكلكجية 
التي طرأت عمى هجاؿ اإلعبلـ كدكرىا في تطكير العهؿ اإلعبلهي بكجو عاـ ، ككذلؾ تأثير استخداـ 

تقنيات االتصاؿ الحديثة عمى عهمية االتصاؿ عمى هستكل كؿ هف الفرد كالهجتهع ، هع إلقاء الضكء عمى 
. الهيارات الهتطمبة الستخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ في هجاؿ الصحافة كاإلعبلـ

  (105 أط ُؾ ) ٤ًِخ ٓزطِت- أع٘ج٤خ ُـخ

. يدرس الطالب قكاعد النحك كالصرؼ بالمغة األجنبية األكلى، كالكتابة بمغة أجنبية سميهة

 اذز٤بض٣خ ٓوطضاد

  (106 ا ع  ) اُؽ٤بؼ٢ االرظبٍ

يتعرؼ الطالب هف خبلؿ ىذا الهقرر عمى هفيـك االتصاؿ السياسي كهستكياتو كاستراتيجياتو، كها يتعرؼ 
دراؾ  عمى تأثير كسائؿ اإلعبلـ عمى القكل السياسية الهختمفة كدكر ىذه الكسائؿ فى تشكيؿ كعى كا 

الجهيكر لمقكل السياسية، فضبلن عف استكشاؼ العبلقة بيف الخطاب السياسي ككسائؿ اإلعبلـ كنظريات 
كها . االتصاؿ السياسي كدكر اإلعبلـ فى الحهبلت السياسية كأسس الخطاب السياسى كتأثيرات الدعاية

. يتدرب الطالب عمى هيارات تحميؿ الخطاب اإلعبلهي السياسي كالتفكير النقدم

  (107 ا ع ) اُز١ٞٔ٘ االرظبٍ

ييدؼ ىذا الهقرر إلى تعريؼ الطالب بهفيـك التنهية كعبلقتو باإلعبلـ، كنظريات التنهية كهستكياتيا كآليات 
االتصاؿ الهستخدهة في التخطيط اإلعبلهي التنهكم، هع التطرؽ إلى استراتيجيات االتصاؿ الفعاؿ لتحقيؽ 
التنهية الهستداهة في هجاؿ قضايا البيئة كالفقر ك  ، باإلضافة إلى التركيزعمى العكاهؿ الهؤثرة عمى فعالية 

. عهمية االتصاؿ التنهكم كالبيئي كالهعكقات ككيفية التغمب عمييا

 ئعجبض٣خ ٓوطضاد – اُضب٢ٗ أُؽزٟٞ

 (200 حن ) عبٓؼخ ٓزطِت – اإلٗؽبٕ حوٞم

يتعرؼ الطالب عمى الهفاىيـ األساسية في هجاؿ حقكؽ اإلنساف كلهحة تاريخية عف أىـ الهعاىدات 
كالتكصيات كالتشريعات الدكلية الحقكقية، كالتعرؼ عمى هفيـك الحؽ في الحياة كالحؽ في حرية التعبير 
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كالحؽ في العهؿ كالحؽ في البيئة كغير ذلؾ هف حقكؽ كفمتيا الهعاىدات الحقكقية كالدساتير الدكلية، فضبلن 
. عف التعرؼ عمى الضغكط االقتصادية كالسياسية الهرتبطة بحقكؽ اإلنساف

  (201 ا ع ) أع٘ج٤خ ثِـخ  اُظحل٤خ اُزطعٔخ

يدرس الطالب القواعد العامة لمترجمة الصحفية واألخطاء الشائعة بين المترجمين، حيث يقدم لمطالب المبادئ 
والمصطمحات األساسية واإلعالمية والتى يتم تداوليا فى الصحف، فضاًل عن  تنمية ميارات الطالب المغوية من خالل 

وكذلك تنمية النواحي العممية من خالل استعراض بعض الصحف األجنبية . ترجمة نصوص من العربية لإلنجميزية والعكس
عادة ترجمتيا باألسموب الخبرى اإلعالمى الصحيح بما يتوافق مع قواعد وعناصر وتحرير الخبر  فى قاعة الدرس وا 

وذلك ، بيدف تمكينو من ترجمة برقيات وكانت وكاالت األنباء العالمية ، وكذلك األخبار والتعميقات فى المواقع . الصحفى
.  الصحفية عمى اإلنترنت

  (202 ا ع  )ٝاُز٤ِلع٣ٕٞ اُطاز٣ٞ ئ٠ُ ٓسذَ

يستيدف المقرر تعريف الطالب بمفيوم البث اإلذاعي والتميفزيوني وأىدافو ووظائفو وأدواتو، واالتجاىات الحديثة فى 

كها يتعرؼ . الهختمفةتكنولوجيا االنتاج اإلذاعي والتميفزيوني وتأثيرىا عمى طرق بناء القوالب واألشكال االذاعية 
الطالب عمى طرؽ إعداد البراهج اإلذاعية كالتميفزيكنية كقكاعد الكتابة لمراديك كالتميفزيكف، كهيارات التعاهؿ 

كها ييدؼ الهقرر لتعريؼ الطالب . هع الهصادر، خاصة في هجاؿ اإلنتاج اإلخبارم الهسهكع كالهرئي
بأدكات االنتاج اإلذاعي كالتميفزيكني كدكر تكنكلكجيا االتصاؿ في عهميات اإلنتاج، كهفاىيـ اإلشارات 

كها ييدؼ إلكساب الطالب  هيارات . الرقهية كالتناظرية كالهبادمء العاهة في اإلخراج اإلذاعي كالتميفزيكني
 .إعداد الهحتكل اإلذاعي كالتميفزيكني، هع التركيز عمى الحكار اإلذاعي كالتقارير اإلخبارية

  (203ع ا  )ٓسذَ ئ٠ُ اُؼالهبد اُؼبٓخ ٝاإلػالٕ 

التعرؼ عمى نشأة كتطكر العبلقات العاهة كركادىا األكائؿ كتطكر هفيـك العبلقات العاهة كعبلقتيا  
بالتسكيؽ كاالعبلـ كالنشر كاالعبلف ككذلؾ التعرؼ عمى أىـ كظائؼ العبلقات العاهة في الهؤسسات هف 

بحكث كتخطيط كاتصاؿ كتقكيـ ككذلؾ أنكاع الجهاىير التي تتعاهؿ هعيا إدارات العبلقات العاهة في 
. الهؤسسات كخصائص كؿ جهيكر ك صفات ههارسي العبلقات العاهة

  (204 ا ع ) اُظحبكخ ػِْ ئ٠ُ ٓسذَ
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يستيدؼ ىذا الهقرر التعرؼ عمى هفيـك الصحافة كهبادمء العهؿ الصحفي كدكر الصحافة فى الهجتهعات 
كييدؼ الهقرر لتعريؼ الطالب بهراحؿ العهؿ الصحفي كالضكابط . ككظائفيا، كحقكؽ ك كاجبات الصحفي

الصحفية كالسياسات التحريرية، كاكتساب هيارات جهع الهعمكهات الصحفية كالتعاهؿ هع الهصادر كقكاعد 
كها . الكتابة لمصحافة كالفرؽ بيف خصائص الصحافة الهطبكعة كااللكتركنية كبيئة العهؿ في كؿ هنيا

ييدؼ الهقرر أيضا إلى تعريؼ الطالب بالهبادئ العاهة لمتحرير اإلخبارم، كهفيـك القيـ الخبرية كطرؽ 
كتابة الخبر كالقصة الخبرية، كأنكاع الهكاد الصحفية الهختمفة سكاء هكاد خبرية أكتفسيرية أكهكاد رأم، كأسس 

. إعداد التقرير الصحفي، كالحكار الصحفى  كهياراتو

 ٤ًِخ ٓزطِت – ( 205 ع ُؾ  ) ٝططف ٗحٞ ػطث٤خ ُـخ

تعريؼ الطالب بقكاعد النحك كالصرؼ كقكاعد الكتابة اإلعبلهية بمغة عربية سميهة، كتدريب الطالب عمي 
  .اعداد البحث العمهى بمغة صحيحة

 اذز٤بض٣خ ٓوطضاد

  (206 ا ع ) اإلػال٢ٓ اُزٞص٤ن

دارتيا كهصادرىا، الفيرسة  ييدؼ ىذا الهقرر إلى هساعدة الطالب عمى اإللهاـ بكيفية تنظيـ الهعمكهات كا 
كالتكشيؼ، خدهات هراكز الهعمكهات، استخداـ الهصغرات الفمهية كالحاسبات اإللكتركنية كاألقهار الصناعية 
في هراكز الهعمكهات، كالتعرؼ عمى الفرؽ بيف نظـ الهعمكهات التقميدية كالحديثة، كها يساعد عمى إكساب 
الطالب القدرة عمي اتخاذ القرار كالقدرة عمى التفكير كاالبتكار، فضبلن عف تدريب الطبلب عمي جهع اإلخبار 

                     . الصحفية كاإلذاعية كصياغتيا ككتابتيا بالصحيفة كنظـ حفظيا كتكثيقيا

  (207 ا ع ) ٝاُج٤ئخ اإلػالّ

يتعرؼ الطالب عمى الهفاىيـ األساسية في هجاؿ اإلعبلـ كالبيئة هثؿ هفيـك البيئة كاإلعبلـ البيئي كالتربية 
البيئية كالتنهية الهستداهة، كأىـ القضايا كالهشكبلت البيئية الهحمية كالعالهية، كدكر اإلعبلـ في هساندة 
  .قضايا البيئة كالتسكيؽ االجتهاعي في هجاؿ التكعية البيئية كتخطيط الحهبلت البيئية في كسائؿ اإلعبلـ

 ئعجبض٣خ ٓوطضاد: اُضبُش أُؽزٟٞ
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  (301 ا ع ) اُغس٣س اإلػالّ

ييدؼ ىذا الهقرر إلى التعرؼ عمى أحدث تكنيؾ فى تطكر اإلنترنت ك األشكاؿ الهحتمفة لئلعبلـ الحديث ، 
ك العهؿ عمى فيـ تشكيؿ ك تككيف ك استراتيجية اإلعبلـ الجديد ، ك العهؿ عمى تعريفيا ك إدراؾ صفاتيا ك 

استخداهيا فى تككيف الهيمكهات ك فى العهمية التفاعمية ، كايضا يحتكل الهقرر عمى تاريخ استخداـ 
اإلنترنت ك كيفية قياـ الطالب باستخداهو ك العهؿ كهحرر فى هكقع عمى اإلنترنت ك اطر تقييـ استخداهات 

.  اإلنترنت الحالية

   (302 ا ع ) االرظبٍ ٗظط٣بد

ييدؼ ىذا الهقرر إلى تعريؼ الطالب بأدكات البحث العمهي ، ككيفية تطبيؽ نظريات االتصاؿ لحؿ هشكمة 
بحثية ، كالتأكيد عمى  البحث هف حبلؿ الكسائؿ الهكتبية الختيار النظرية أك الهدخؿ النظرم الهناسب 
لدراستو ، كتطبيقيا عمى بحكث اإلعبلـ ، كتعميـ الطالب كيفية جهع الهعمكهات بطريقة أخبلقية كفعالة 

. لتطبيؽ نظريات اإلعبلـ بشكؿ صحيح 

  (303 ا ع ) أُزؼسزح ٝاُٞؼبئظ اُحبؼت ثطٓغ٤بد

تعريؼ الطالب باستخداهات الحاسب اآللي كاإلنترنت في هجاؿ اإلنتاج الصحفي كاإلعبلهي كهجاؿ البحث 
اإلعبلهى، ككيفية االستفادة هف هكاقع البحث كقكاعد البيانات العالهية اضافة إلى الحـز البراهجية التى 

كها ييدؼ الهقرر إلى إكساب الطالب هيارة . يحتاجيا الباحث فى كتابة البحث العمهى كاإلحصاء كالعرض
استخداـ برناهج الككرد في التحرير الصحفي كبراهج العركض التقديهية الهختمفة، كبرناهج اإلكسيؿ، كبرناهج 

. اإلنديزايف لمنشر الصحفي

  (304 ا ع ) ٤ًِخ ٓزطِت- ٓزوسّ ٓؽزٟٞ- أع٘ج٤خ ُـخ

ييدؼ الهقرر إلى إكساب الطالب هيارات فيـ كتحميؿ النصكص الهقركءة بالمغة األجنبية، كهيارات 
. الهحادثة كالكتابة بمغة أجنبية، كهيارات استخداـ الهصادر األجنبية في البحث

  (305 ا ع ) اإلػال٢ٓ اُؼَٔ ٝهٞا٤ٖٗ أذاله٤بد
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تعريف الطالب بمفاىيم حرية الصحافة وحري التعبير وأنواع الرقابة ومفيوم المسئولية االجتماعية لمصحافة واإلعالم، 
فضاًل عن التعرف عمى المدونات األخالقية المنظمة لمعمل الصحفي في مصر والتشريعات اإلعالمية فى مجاالت الصحافة 

كما ييدف المقرر لتعريف الطالب بأخالقيات الممارسة المينية ومواثيق الشرف الصحفية . المطبوعة والمسموعة والمرئية
واإلعالمية وتطبيقاتيا، والقوانين المنظمة لعمميات النشر والبث والحصول عمى التراخيص والحق في تداول المعمومات، 
والمفاىيم المرتبطة بمدونات أخالقيات المينة مثل حماية الخصوصية وحماية المصادر والممكية الفكرية واآلداب العامة 

كقكانيف الهطبكعات كالنشر كقكانبف نقابة الصحفييف كأخبلقيات العهؿ الصحفي وضوابط العمل اإلعالمي 
 .اإللكتركني كتأثيرات بيئة اإلنترنت كاإلعبلـ الجديد عمى حرية التعبير كأخبلقيات الهينة

 اذز٤بض٣خ ٓوطضاد

  (306 ا ع ) اإلٗزطٗذ ٓٞاهغ رظ٤ْٔ أؼبؼ٤بد

ييدؼ ىذا الهقرر إلى تعريؼ الطالب بالهفاىيـ األساسية في تصهيـ هكاقع اإلنترنت، كتقنيات اإلنترنت 
ككسيمة اتصاؿ، كالبركتكككالت الهستخدهة في نقؿ ، هع تزكيد الطالب بالهبادئ األساسية لتصهيـ هكاقع 

اإلنترنت كصفحات الكيب كأنكاع البراهج الهستخدهة في تصهيهيا، فضبل عف تعريؼ الطالب بأسس تنظيـ 
كهع االنتياء هف دراسة ىذا الهقرر يككف . كتحديث هحتكل الهكاقع الصحفية كاإلعبلهية عؿ اإلنترنت

الطالب قادران عمى تصهيـ هكاقع اإلنترنت كاستخداـ التطبيقات البرهجية الهبلئهة لتصهيـ هكاقع اإلنترنت 
. (front page)هثؿ 

  (307 ا ع ) ثبُلٞرٞشٞة اُزظ٤ْٔ

أسس وقواعد التصميم، أحدث التطبيقات المستخدمة فى مجال التصميم اإلعالنى، : يتناول المقرر الموضوعات التالية
شرح واجية استخدام برنامج الفوتوشوب، وكيفية ضبط ومعالجة عيوب التصوير الفوتوغرافي باستخدام البدائل المتاحة 
عمى البرنامج، مع التدرب عمى خطوات تصميم اإلعالنات باستخدام برنامج الفوتوشوب، وتنفيذ تطبيقات عممية متنوعة 

باستخدام  البرنامج من الخطوط والفالتر والتأثيرات المختمفة وفيم أنواع التصميمات الطباعية لألغراض الصحفية المختمفة 
. وألعمال العالقات العامة واإلعالن، فضاًل عن تطبيقات عممية عمى التصميمات المتحركة باستخدام برنامج الفوتوشوب

 ئعجبض٣خ ٓوطضاد- اُطاثغ أُؽزٟٞ

   (401 ا ع ) اُزطج٤و٢ اإلحظبء
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ىذا الهقرر هعد خصيصا لمدارسات االجتهاعية بكجو عاـ ك االعبلهية بكجو خاص  لسييؿ كضع ك إعداد  
البحكث االجتهاعية هستقببل، كيركز الهقرر عمى الهفاىيـ االساسية لعمـ االحصاء ك تدريب الطالب عمى  

استخداـ البيانات الهتاحة فى كصؼ الظاىرة أك الظكاىر هحؿ الدراسة ك كذلؾ تدريبو عمى كيفية تطبيؽ 
الطرؽ االحصائية فى هجاؿ تخصصو فيك ييتـ بأسس كهبادئ اإلحصاء االجتهاعي الذم يساعد عمى 
تفسير البيانات الكهية كاستخراج هعانييا االجتهاعية ،ك استخداـ طرؽ التحميؿ اإلحصائي في البحكث 

االجتهاعية كخصكصا اإلحصاء االستداللي لتحميؿ البيانات كاختبارات الفركض  اإلحصائية  ك يتضهف 
العهميات - أنكاع البيانات ك طرؽ ك أساليب جهع البيانات – تعريؼ عمـ االحصاء : الهقرر عمى 
بعض الهفاىيـ -  هفيـك الهجتهع الكمي كالعيني -  اعداد االستبيانات- التخطيط لمدراسة - االساسية 

االحصاء الباراهترم - هفيـك الداللو االحصائية - الهتعمقة باالحتهاالت ك طرؽ حساب االحتهاؿ 
 SPSSاساسيات برناهج - كاالباراهترم 

  (402 ا ع ) اإلػال٤ٓخ اُزطعٔخ

يتدرب الطالب عمى هيارات الترجهة اإلعبلهية الهتخصصة، بالتطبيؽ عمى النصكص الصحفية 
كاإلعبلهية، هع اكتساب هيارة التحرير كالصياغة بمغة سميهة كتحصيؿ أكبر عدد هف الهصطمحات 

كها يمتـز الطالب بإعداد همؼ قاهكسي . كالهفردات المغكية في الهكضكعات الصحفية كاإلعبلهية الهختمفة
. (كغير ذلؾ- ثقافي- اقتصادم- سياسي)بالصياغات كالهصطمحات السائدة في هكضكع يختاره 

  (403 ا ع ) اُؼطث٢ اإلػالّ

ييدؼ إلى التعرؼ عمى هفيـك اإلعبلـ العربى، نشأة كتطكر كسائؿ اإلعبلـ في العالـ العربى، دراسة 
هضهكف ىذه الكسائؿ ضهف اإلطار العاـ لنهك الهجتهع، كسائط اإلعبلـ العربى، تبادؿ البراهج، تدفؽ 
الهعمكهات، االتحادات كالهنظهات العربية، صناعة اإلعبلـ العربى، الهشكبلت كنكاحي القصكر التي 

. كسبؿ التطكير العربي اإلعبلـ تكاجو

 

 

  (404 ا ع ) اإلػال٢ٓ اُجحش ٓ٘بٛظ
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يدرس الطالب فى ىذا الهقرر الهفاىيـ الخاصة بالبحث العمهي كخصائصو كشركطو كخطكاتو كأنكاع 
الهناىج العمهية كتطبيقاتيا، كهيارات إعداد البحث اإلعبلهي، هف تحديد الهشكمة البحثية كصياغة الفركض 

. كالتساؤالت،إلى تحديد هجتهع الدراسة بأبعاده الهختمفة كطرؽ تصهيـ أدكات جهع البيانات كأنكاع العينات
تجريبية - هيدانية - كصفية - استطبلعية )كها ييدؼ إلى التعرؼ الهعهؽ عمى أنكاع الدراسات اإلعبلهية 

دراسة الحالة، - الهقارف - الهسحي - الهنيج التاريخي : ، كتطبيقات هناىج البحكث اإلعبلهية(تاريخية- 
كاإللهاـ باألطر النظرية كعبلقتيا بالبحث العمهي كتفسير النتائج، هع تطبيقات عهمية عمى تصهيـ أدكات 
جهع البيانات العمهية هثؿ  استهارة االستقصاء كتحميؿ الهضهكف كتطبيقاتو في بحكث اإلعبلـ كهفيكهو 

كها ييدؼ الهقرر لتعريؼ الطالب بطرؽ إدخاؿ البيانات عمى الحاسكب . كخصائصو كهحدداتو كاستخداهاتو
كاستخراج النتائج كعهؿ العبلقات كالتحميبلت اإلحصائية باستخداـ البراهج الهناسبة، ككيفية تكثيؽ الهصادر 

. كالهراجع الهستخدهة في الدراسة ككتابة التقرير النيائي لمدراسة

  (٤ًِخ ٓزطِت ( ) 405 ا ع ) أزث٢ ٗوس- ػطث٤خ ُـخ

ييدؼ الهقرر الى تعريؼ الطالب بجهاليات المغة كالتذكؽ المغكم كدراؾ أىهية التنكع في القيـ الجهالية في 
األشكاؿ األدبية كفيـ الهصطمحات األدبية كدكر األدب في الهجتهعات، كأىهية النقد األدبي كهجاالتو 

كطرؽ كتابتو كالهدارس النقدية الهختمفة كهقارنة نظريات النقد األدبي كالتعرؼ عمى التراث األدبي العربي 
 .كالعالهي هع تطبيقات عمى تحميؿ كتقكيـ األعهاؿ األدبية بشكؿ هكضكعي كهكثؽ

 اذز٤بض٣خ ٓوطضاد

  (406 ا ع ) ٝاإله٘بع اُسػب٣خ

ييدؼ ىذا الهقرر إلى تعريؼ الطالب بهفاىيـ الدعاية كاإلقناع كنظريات اإلقناع كهجاالتو كأساليبو كالعكاهؿ 
كها ييدؼ الهقرر إلى تعريؼ الطالب . الهؤثرة فيو، كعبلقة اإلقناع بخصائص الجهيكر، هع نهاذج نطبيقية

. بأنكاع الدعاية ككظائفيا كأساليبيا كهجاالتيا كالهفاىيـ الهرتبطة بيا هثؿ، هع نهاذج تطبيقية

  (407 ا ع) اُس٢ُٝ االرظبٍ 

يتعرؼ الطالب هف خبلؿ ىذا الهقرر عمى هفيـك االتصاؿ الدكلي كهجاالتو ككظائقو كهستكياتو كأىدافو 
كأنكاعو كدكره في التقريب بيف الثقافات، هع التعرؼ عمى الهفاىيـ األساسية الهرتبطة بو هثؿ هفيـك اليكية  
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الثقافية ،كالتكيؼ هع الثقافات اآلخرل كالعكلهة، كالقضايا الهرتبطة بيذه الهفاىيـ كدكر اإلعبلـ الدكلي في 
كقت الحرب كالسمـ كدكره في دعـ القضايا االجتهاعية كالثقافية كالبيئية كنهاذج تطبيقية حكؿ هيارات 

 كعبلقتو بالههارسة Diversityاالتصاؿ الدكلي كاالتصاؿ عبر الثقافات، هع التعرؼ عمى هفيـك التنكع 
. اإلعبلهية كالقضايا الهرتبطة بيا

  ٝاإلػالٕ اُؼبٓخ اُؼالهبد شؼجخ

 ئعجبض٣خ ٓوطضاد – اُربٓػ أُؽزٟٞ

  (501 ع ع) ٓطاؼْ ٝثطٝرًٍٞٞ ار٤ٌ٤ذ

كيشتهؿ الهقرر عمى التعرؼ عمى هفاىيـ اإلتيكيت كالبركتكككؿ كالهراسـ كأىهيتيا كتطكرىا، كهيارات 
كخصائصو كهستكيات لغة الكبلـ Interpersonal Communication االتصاؿ الشخصي الفعاؿ 

كها ييدؼ الهقرر . ككظائفيا كالعكاهؿ الهؤثرة في إرساؿ كاستقباؿ الهعمكهات كنجاح االتصاؿ الشخصي
عداد  لمتعرؼ عمى هفيكـ دبمكهاسية الهؤتهرات كهيارات تنظيهيا كهيارات االستقباؿ في الزيارات الرسهية كا 

حفبلت االستقباؿ كقكاعد السمكؾ االجتهاعي في الثقافات الهختمفة كهستكيات الهراسـ في السياقات 
عداد كمهات الترحيب كاتيكيت الكالئـ كيشتهؿ الهقرر عمى . الدبمكهاسية الهختمفة كهيارات التحدث كا 

. تطبيقات عهمية

  (502 ع ع ) أُزٌبِٓخ اُزؽ٣ٞو٤خ االرظبالد

تيدؼ ىذه الهادة لتعريؼ الطالب بهفيـك االتصاؿ التسكيقى كعناصر الهزيج التسكيقى كالتركيجى 
كالتخطيط لحهبلت االتصاؿ التسكيقى كاستعراض االستراتيجيات التركيجية الهستخدهة لبلتصاؿ بالجهاىير 

. (عناصره)كاإللهاـ بأسس التسكيؽ العاهة ككذلؾ هدخؿ االتصاؿ التسكيقى التكاهؿ ، كهككناتو . الهستيدفة

  (503 ع ع) اإلػالٕ كٖ ئ٠ُ ٓسذَ

ييدؼ الهقرر إلى تعريؼ الطالب بهفيـك اإلعبلف كفف كعمـ، كنشأة كتطكر فف اإلعبلف في كسائؿ اإلعبلـ 
كها ييدؼ الهقرر . الهطبكعة كالهسهكعة الهرئية كالتحكالت في تصهيـ اإلعبلف هع ظيكر شبكة اإلنترنت

نتاج اإلعبلف،  لتعريؼ الطالب باىهية اإلعبلف ككظائفو كانكاعو كأشكالو كاالتجاىات الحديثة في تصهيـ كا 
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كتأثيرات اإلعبلف عمى الجهيكر كعمى الصكرة الذىنية لمسمعة أك الخدهة أك الهؤسسة، كتاريخ اإلعبلف 
السياسي كدكره في تشكيؿ الرأم العاـ كالصكرة الذىنية، كاالستهاالت اإلقناعية الهستخدهة فى هجاؿ 

اإلعبلف كدالالت المغة المفظية كغير المفظية في اعبلنات كسائؿ اإلعبلـ، كطرؽ تصهيـ شعار هبتكر فى 
. كيمتـز الطالب بالتطبيقات الهطمكبة في ىذا الهقرر. اإلعبلف كهعايير تحميؿ كتقكيـ الهحتكل اإلعبلني

   (504 ع ع) االعزٔبػ٢ اُزؽ٣ٞن ك٢ حس٣ضخ ارغبٛبد

لقاء الضكء عمى  يستيدؼ ىذا الهقرر تعريؼ الطالب بهاىية الحهبلت اإلعبلهية ك أنكاعيا كخصائصيا ، كا 
الفرؽ بينيا كبيف الحهمة اإلعبلنية، هع التطرؽ إلى أسس تصهيـ الحهبلت اإلعبلهية الفعالة لكي تحقؽ 

اليدؼ الهرجك هنيا ، ككذلؾ الكقكؼ عمى الهعكقات التي تحكؿ دكف فاعمية الحهبلت اإلعبلهية الهختمفة ، 
هع إعطاء نهاذج عهمية لمحهبلت اإلعبلهية الناجحة التي تـ تنفيذىا لهعرفة عكاهؿ نجاحيا كهحاكلة 

. االستفادة هف ذلؾ بشكؿ عهمى

 (505 أط ُؾ ( ) ٤ًِخ ٓزطِت  ) أع٘ج٤خ ثِـخ ئػال٤ٓخ زضاؼبد

يتناكؿ الهقرر قكاعد الكتابة السميهة بالمغة األجنبية، كطرؽ تحميؿ الهحتكل اإلعبلهي بمغة أجنبية كأساليب 
تحرير األخبار كالبيانات الصحفية الخاصة بالهؤسسات، كالكتابة كالنشر اإلعبلهى لهطبكعات العبلقات 
. العاهة، فضبلن عف اإللهاـ بالهصطمحات كاالختصارات األجنبية الهستخدهة فى هجاؿ العبلقات العاهة

ٓوطضاد اذز٤بض٣خ 

  (506ع ع  )ئزاضح اهزظبز٣بد اإلػالّ  

يتعرؼ الطالب هف خبلؿ ىذا الهقرر عمى أسس ككسائؿ تهكيؿ الهؤسسات اإلعبلهية، نهط الهمكية 
كها يطبؽ النظرية االقتصادية عمى تحميؿ صناعة كسائؿ االعبلـ ، . كالسياسات الهالية لكسائؿ االعبلـ

كيعد الطبلب الجراء تحميؿ . التعرؼ عمى ىيكؿ كأداء كسائؿ االعبلـ كالتأثير االقتصادل لئلعبلف
 .اقتصادل لسمكؾ كأداء كسائؿ اإلعبلـ

  (507ع ع  )اإلػالّ  ٝئزاضح األظٓبد

يقدـ ىذا الهقرر الفيـ األساسى لكيفية إدارة األزهات ك العبلقة بينيا ك بيف كسائؿ اإلعبلـ ، ك التعرؼ عمى 
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تكنيؾ أبحاث الرأل العاـ فى كقت األزهات ، ك أيضا ييدؼ الهقرر إلى التعرؼ عمى أساسيات ك 
استراتيجيات ك تكنيؾ ك طرؽ االتصاؿ الهستخدهة فى إدارة األزهات ، ك يقـك الطبلب فى ىذه الهادة 

. بالعهؿ كفريؽ لههارسة خطة إدارة أزهة هعينة بالتحميؿ ك الهناقشة ك باستخداـ الكسائؿ االتصالية الهختمفة
ك أيضا البد عمى الطبلب أف يتعرفكا عمى ها الضكركريات التى يجب تكافرىا فى الرسالة اإلعبلهية فى 
كقت األزهات ، هع األخذ فى االعتبار بالجهيكر ك التركيز عمى الهعمكهات الهتاحة ، ك التعمـ هف إدارة 
األزهات السابقة ك كيفية هكاجية كسائؿ االتصاؿ ليا ك كيؼ يهكف لمكسائؿ االتصالية أف تكاجو األزهات 

الحالية 

ٓوطضاد ئعجبض٣خ - أُؽزٟٞ اُؽبزغ

  (601ع ع  )ئزاضح اُؼالهبد اُؼبٓخ

فيـ طبيعة عهؿ العبلقات العاهة هف الناحية اإلدارية كالتنظيهية  كتطكر كظيفة العبلقات العاهة في 
الهؤسسات كتنظيـ إدارة العبلقات العاهة كاألنهاط التنظيهية التي تحكـ طبيعة عهميا ككيفية بناء ىذه 

. األنهاط كاليياكؿ التنظيهية ككذلؾ التعرؼ عمى اسس التخطيط لبراهج العبلقات العاهة

  (602 ع ع ) االػال٤ٗخ اُحٔالد اؼزطار٤غ٤بد

يستطيع الطالب هف خبلؿ الهقرر اف يفيـ الخطكات األساسية لتخطيط الحهمة االعبلنية كتحميؿ السكؽ، 
تحديد أىداؼ االعبلف ك الجهيكر الهستيدؼ ك طبيعة السمعة، كضع هيزانية االعبلف، اختيار الكسيمة 

كها يشرح الهقرر الخصائص الكاجب تكافرىا فى الحهمة االعبلنية حتى . االعبلنية ك تقييـ نتائج االعبلف
كها يمقى . تحقؽ الهطمكب هنيا ؛ هثؿ االنتشار الجغرافى ك تعريؼ هزايا السمعة اك الخدهة ك جذب العهبلء

الهقرر الضكء عمى االساليب الهختمفة التى يختار هف بينيا الهعمف لمتكقيت الهناسب لعرض حهمتو 
 . كأسمكب االستهرارية ، التركيزف كغيرىا: األعبلنية

  (603ع ع  )أؼػ االرظبٍ اُز٘ظ٢ٔ٤

ييدؼ ىذا الهقرر إلى استعراض نظرية التنظيـ كالعهمية التنظيهية، كأىدافيا كهككناتيا، كاستعراض هفاىيـ 
كتعريفات ككظائؼ االتصاؿ التنظيهي كعبلقتو بالعبلقات العاهة، كالتطرؽ إلى نظرياتو كنهاذجو العمهية 
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. كالقضايا الهتعمقة بو كتحميميا

  (604 ع ُؾ  ) ٤ًِخ ٓزطِت- اُؼطث٤خ ثبُِـخ ٓزرظظخ ٗظٞص

كتشهؿ التعريؼ بالهيارات المغكية لمكتابة لمعبلقات العاهة، كخصائص الراديك كالتميفزيكف كالصحافة 
كاالنترنت كالمغة التي تناسب كؿ كسيمة، هيارات التحرير الصحفي كالكتابة االعبلهية، الصيغ الرسهية 
لمهخاطبات كالييئات، ككيفية كتابة التقرير كالبياف الصحفي بمغة عربية سميهة، كطرؽ صياغة كتحرير 

. االعبلف الهؤسسي

  (605ع ع  )اُزطعٔخ أُزرظظخ  

يتناكؿ الهقرر قكاعد الترجهة السميهة هف المغة األجنبية إلى العربية كالعكس ، نصكص تطبيقية عمى ترجهة 
األخبار الخاصة بالهؤسسات التى تعهؿ فى إطارىا إدارات العبلقات العاهة هع  نهاذج لمترجهة هف األشكاؿ 
التحريرية التي تستخدهيا إدارات العبلقات العاهة في النشر اإلعبلهي لمهؤسسات ، تطبيؽ قكاعد الترجهة 

الصحيحة عمى البيانات الصحفية كالتعميقات اإلخبارية الخاصة بالهؤسسات ، أحدث الهصطمحات 
.                                                                                               كاالختصارات الهستخدهة فى هجاؿ العبلقات العاهة 

ٓوطضاد اذز٤بض٣خ 

  (606ع ع  )االٗزبط اُسضا٠ٓ

- نثر – يستيدؼ الهقرر دراسة االشكاؿ الدراهية فى سياقاتيا التاريخية ك هعظـ االشكاؿ الدراهية هف دراها 
فى ىذا الهقرر يتعرؼ الطالب عمى طبيعة العبلقة بيف .شعر هع االىتهاـ بالتعبير الجسدل ك الصكتى  

الكاتب ك الههثؿ ك الهخرج ك الجهيكر ك ييدؼ الهقرر الى تعريؼ الطالب بقكاعد البناء الدراهى ك كتابة 
السيناريك هع التركيز عمى انكاع الشخصية الدراهية ك تحميؿ ك نقد البناء الدراهى ك يقـك الطالب فى ىذا 

  . الهقرر بإنتاج هادة دراهية قصيرة اذاعية اك تميفزيكنية

  (607ع ع  )اُزظ٣ٞط اُظحل٢ 
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ييدؼ ىذا الهقرر الي تعريؼ الطبلب باالسس العمهية كالفنية لمتصكير كبأساسيات التقاط الصكر الصحفية 
ككيفية استخداـ الكاهيرا الفكتكغرافية بأنكاعيا كالعدسات بأنكاعيا، ككيفية تكظيؼ الصكر في السياقات 
الصحفية كأخبلقيات نشر الصكر الصحفية كالعكاهؿ الهؤثرة في النشر ككيفية صياغة التعميؽ التفسيرم 

كيمتـز الطالب بالتطبيقات العهمية . عمى الصكر الصحفية كهحدداتو كأساليب هعالجة الصكر الفكتكغرافية
. ليذا الهقرر

ٓوطضاد ئعجبض٣خ - أُؽزٟٞ اُؽبثغ

ع ع  )ئػساز ٝئٗزبط ٓطجٞػبد اُؼالهبد اُؼبٓخ  701)  

كتشهؿ التعيرؼ بأشكاؿ الهطبكعات التي تستخدهيا العبلقات العاهة في الكصكؿ إلى جهاىيرىا الداخمية 
كالخارجية كدراسة خصائص كؿ كسيمة كطرؽ استخداهيا ك هدل تناسبيا هع خصائص كؿ جهيكر كها 

تيدؼ الهادة إلى تقديـ كؿ كسيمة هف ىذه الهطبكعات لمتعرؼ عمييا هف ناحية الهضهكف كالشكؿ االخراجي 
. ليا كتقديـ حاالت تطبيقية ليـ ك كيفية استخداـ الحاسب اآللي في إنتاج ىذه الهطبكعات 

  (702 ع ع) ٝاإلػالٕ اُؼبٓخ اُؼالهبد ثحٞس

ييدؼ الهقرر الى شرح اىداؼ بحكث العبلقات العاهة؛ كنقؿ الصكرة الحقيقية التجاىات الرأل العاـ 
الداخمى ك الخارجى الى االدارة، ك تكفير الهعمكهات البلزهة لئلدارة ك التعرؼ عمى كجيات نظر الجهاىير 

كها يشرح الهقرر أنكاع بحكث العبلقات العاهة كبحكث . ك إتاحة الفرصة لمجهيكر لئلتصاؿ باإلدارة
التعرؼ عمى الصكرة الذىنية لمهؤسسة ك بحكث الدكافع ، كالبحكث التى تيدؼ الى قياس فعالية براهج 

كها يفيـ الطالب اجراءات بحكث العبلقات العاهة ك كذلؾ اعداد خطة إلدارة العبلقات . العبلقات العاهة
تحديد األىداؼ ك تحديد الجهاىير : يشرح الهقرر ايضا خطكات تخطيط نشاط العبلقات العاهة كىى. العاهة

النكعية لمهنشأة ، كاختيار انسب الكسائؿ ك الطرؽ التى ستستخدـ فى تنفيذ براهج العبلقات العاهة 

   (703ع ع  )اُؼالهبد اُؼبٓخ اإلٌُزط٤ٗٝخ 

هفيـك العبلقات العاهة ، هاىية العبلقات العاهة اإللكتركنية، نشأة : يتناكؿ الهقرر الهكضكعات التالية
، أىداؼ العبلقات العاهة اإللكتركنية ككظائفيا كأنشطتيا ، كتطكر العبلقات العاهة اإللكتركنية كآلية عهميا 
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تخطيط كتنفيذ كتقكيـ أنشطة العبلقات العاهة ، هكاصفات العاهميف في هجاؿ العبلقات العاهة اإللكتركنية 
بحكث العبلقات العاهة اإللكتركنية ، أساليب االتصاؿ في هجاؿ العبلقات العاهة اإللكتركنية ، اإللكتركنية 

نهاذج تطبيقية عمى كاقع ههارسة العبلقات العاهة اإللكتركنية فى هصر كالعالـ ، إدارة األزهات كالصكرة ، 
. الذىنية إلكتركنيان ، أحدث التطكرات فى هجاؿ العبلقات العاهة اإللكتركنية ك كؿ ها يستجد فى ىذا الهجاؿ

  (704ع ع  )اُزؽ٣ٞن اإلٌُزط٠ٗٝ

يشرح الهقرر لمطالب هفيـك التسكيؽ االلكتركنى عبر شبكة االنترنت هف خبلؿ عدة صيغ ، ككسائط 
جراء عهميات بيع ك شراء عف طرؽ االنترنت بحيث يككف الطالب قادرا عمى فيـ  نهاذج . إلكتركنية، كا 

 ك يعتهد عمى الشركات ك بعضيا Business 2 business model:  التجارة اإللكتركنية هثؿ
باإلضافة إلى إلقاء . ك يعتهد عمى الشركة ك الهستيمؾ.Business 2 consumer model البعض، ك

ك ايضا طرؽ . الضكء عمى هزايا التسكيؽ االلكتركنى كالتكمفة الهنخفضة ك سيكلة التطبيؽ ك التنفيذ
التسكيؽ االلكتركنى ؛ كالتسكيؽ عف طريؽ هحركات البحث، كهف خبلؿ االعبلنات ك الرسائؿ االلكتركنية، 

.    كالتسكيؽ هف خبلؿ الدعاية التفاعمية ك التسكيؽ الفيركسى ك التسكيؽ هف خبلؿ الشبكت االجتهاعية

  (7ُ05ؾ أط  )ٓزطِت ٤ًِخ - اٌُزبثخ اإلػال٤ٓخ ثِـخ أع٘ج٤خ

يتناكؿ الهقرر الهيارات ك القكاعد األساسية لمكتابة اإلعبلهية الهتخصصة في هجاؿ العبلقات العاهة بمغة 
أجنبية سميهة، كيتضهف الهنيج تكميؼ الطبلب بتغطية فعاليات إعبلهية هعينة كالهؤتهرات الصحفية أك 

. الندكات أك عهؿ حكارت كتحريرىا كفقان لها درسو هف قكاعد

ٓوطضاد اذز٤بض٣خ 

  (706ع ع  )اُزوس٣ْ اإلُوبء ٝاُرطبثخ 

يركز الهقرر عمى اكساب الطالب هيارات التقديـ كاإللقاء كالخطابة هف خبلؿ دراسة عمـ الصكتيات كفنكف 
كها ييدؼ الهقرر لتعريؼ . اإللقاء الجيد بمغة سميهة، كتجنب األخطاء المغكية الشائعة في كسائؿ اإلعبلـ

الطالب بفف الخطابة كنشأتو كأىهيتو كخصائصو كهستكياتو كعناصر الخطاب الناجح، كهيارات إعداد 
كالقاء الخطب لمتأثير في الجهيكر، ككيفية اختيار االفتتاحية كالخاتهة الناجحة في الخطب، هع تحميؿ 
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نهاذج هف الخطب السياسية األشير في التاريخ الحديث كالهعاصر، كيمتـز الطالب بالتطبيقات العهمية في 
. ىذا الهقرر

ع ع  )اُِـخ اإلػال٤ٓخ ٝاالرظبٍ أُطئ٢ 707)  

يستيدؼ ىذا الهقرر التعريؼ بهفيـك االتصاؿ الهرئي كالمغة الهرئية ككظائفيا كهستكياتيا كهفيـك اإلدراؾ 
كالهفاىيـ الهرتبطة بو، كالعهميات العقمية كهستكياتيا كنظرية التمقي كعمـ الداللة كنظرية التحميؿ الداللي 
كالنظرية السردية، كأساليب االتصاؿ الهرئي كتأثيراتيا الذىنية كالنفسية كطرؽ تصهيـ الرسائؿ اإلعبلهية 

كرهكز )الهرئية كعبلقتيا بأساليب اإلقناع، ككذلؾ تحميؿ كتصنيؼ العبلقات الداللية التي تربط بيف الكمهات 
، فضبلن عف تطكير هيارات الطالب في هجاؿ نقد (كرهكز هرئية)، كالصكر، كاأللكاف، كاألشكاؿ، (لغكية

كتحميؿ الصكر الهرئية الثابتة كالهتحركة، هف خبلؿ تطبيقات عمى نهاذج هف الصكر الهطبكعة كالهحتكل 
. اإلعبلهي كاإلعبلني الهرئي

 ٓوطضاد ئعجبض٣خ –أُؽزٟٞ اُضبٖٓ 

 (801ع ع  )اُحٔالد اإلػال٤ٓخ ػ٠ِ اإلٗزطٗذ 

ييدؼ ىذا الهقرر إلى تعريؼ الطالب بأسس تصهيـ الحهبلت اإلعبلهية عمى شبكة اإلنترنت بتطبيقاتيا 
الهختمفة كالهداخؿ العمهية الهستخدهة في ذلؾ كهعرفة أىـ أساليب تصهيـ تمؾ الحهبلت بشكؿ فعاؿ ، 
. كالكقكؼ عمى العكاهؿ التي تؤدم إلى فشؿ أك نجاح ىذا النكع هف الحهبلت كخصكصان في الكقت الراىف

  (802ع ع  )اٗزبط اإلػالٕ ُِطاز٣ٞ اُز٤ِلع٣ٕٞ

 يتعرؼ الطالب هف خبلؿ الهقرر عمى نشأة اإلعبلف االذاعي كالتميفزيكني، كدكر اإلعبلف الهسهكع كالهرئي  
كخصائصو كأنكاعو، كهراحؿ إنتاج اإلعبلف اإلذاعي كالتميفزيكني كهعايير اختيار فكرة هبتكرة لئلعبلف، 

كطرؽ كتابة اسكريبت  اإلعبلف االذاعى كالتميفزيكنى، كاألدكار الهختمفة ألفراد فريؽ العهؿ اإلعبلني، كيمتـز 
عبلف تميفزيكني نتاج إعبلف إذاعي كا  .       الطالب بالتطبيقات العهمية في إعداد كا 

  (803 ع ع) اُس٤ُٝخ اُؼبٓخ اُؼالهبد
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يتناكؿ الهقرر هفيـك العكلهة كهفيـك األهف القكهي كالتبادؿ اإلعبلهي الدكلي كالعكلهة اإلعبلهية، كدكر 
دارة الصراع الدكلي، كدكرىا عمى الهستكل السياسي كاالقتصادم كالعسكرم،  العبلقات العاهة الدكلية في كا 

. فضبلن عف دكر الدبمكهاسية الشعبية عمى الهستكل الدكلي

 كها يتعرؼ الطالب عمى هفيـك األهف اإلعبلهي الكطني كالرقابة كالحركب اإلعبلهية،  كيتعرؼ عمى 
تأثيرات تكنكلكجيا االتصاؿ عمى العبلقات العاهة الدكلية، كدكر كسائؿ اإلعبلـ  

التقميدية كالجديدة في أنشطة العبلقات العاهة الدكلية، كاإلعبلف الدكلي كالتخطيط لمحهبلت اإلعبلهية 
. الدكلية

ُؾ ع  )ٓزطِت ٤ًِخ - اٌُزبثخ أُزرظظخ ثبُِـخ اُؼطث٤خ 804) 

يتدرب الطالب عمى كيفية كتابة نصكص العبلقات العاهة بمغة عربية سميهة هع التركيز عمى االبتكارية في 
. الصياغة كالتحرير

  (805 ع ع ) اُزرطط ٓشطٝع

يقكـ الطالب بإعداد كتنفيذ هشركع التخرج كفقان لهحددات القسـ كها درسو الطالب في تخصص العبلقات 
. العاهة كاإلعبلف

ٓوطضاد اذز٤بض٣خ 

  (806ع ع  )اهزظبز٣بد االػالٕ 

تيدؼ ىذه الهادة إلى تعريؼ الطالب بالكظائؼ كاألنشطة اإلقتصادية لئلعبلف كبناء استراتيجيات الرسائؿ 
دارة الحهبلت اإلعبلنية  كالكسائؿ اإلعبلنية ، كهعايير كقرارات تحديد الهيزانية اإلعبلنية كتخطيط كا 

. اقتصاديان 

  (807ع ع  )ه٤بؼبد اُطأ١ اُؼبّ 

يتعرؼ الطالب هف خبلؿ الهقرر عمى هفيـك الرأم العاـ كنشأتو كتطكره، كتعريفات الرأم العاـ كخصائصو 
كأنكاعو كعبلقة اإلعبلـ بالرأم العاـ، كبالديهقراطية، كتأثيرات كسائؿ اإلعبلـ عمى الرأم العاـ، بشكؿ عاـ 
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كها يتعرؼ الطالب عمى العكاهؿ الهؤثرة . كفي أكقات االنتخابات السياسية كالحركب كاألزهات بشكؿ خاص
في تشكيؿ الرأم العاـ كأىهية قياسو كأىـ النظريات العمهية في هجاؿ الرأم العاـ، كتأثيرات كسائؿ اإلعبلـ 
الجديد عمى الرأم العاـ كخطكات اجراء بحكث الرأم العاـ كأساليب قياس الرأم العاـ كانكاع العينات في 

. كيمتـز الطالب بالتطبيقات الهطمكبة في ىذا الهقرر. بحكث الرأم العاـ 
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شؼجخ اُظحبكخ أُطجٞػخ ٝاالٌُزط٤ٗٝخ - صب٤ٗبًا 

ٓوطضاد ئعجبض٣خ - أُؽزٟٞ اُربٓػ

ص  )كٕ٘ٞ اُزحط٣ط اُظحل٢ ٓؽزٟٞ ٓزوسّ  501) 

ييدؼ ىذا الهقرر إلى التركيز عمى تطكير الهيارات الهتقدهة فى كتابة األخبار الصحفية كالتى تشهؿ 
تحسيف هيارة إعداد التقارير اإلخبارية، كتطكير أفكار القصص اإلخبارية، كالبحث، كهقابمة هصادر 

األخبار، كالتكسع فى هستكل كعدد الهصادر التى سيتـ االستعانة بيا، كاستخداـ األرقاـ كاإلحصائيات بدقة 
جراء الهقاببلت الصحفية، . كفاعمية كها ييدؼ إلى دراسة الحديث الصحفي هف حيث تعريفو كأنكاعو، كا 

الصحفي كأنكاعو كأساليب تنفيذه ككتابتو في قكالب  ككتابة الحديث الصحفي في قكالب فنية، كدراسة التحقيؽ
هفيكهيا كطبيعة هضهكنيا، ككظائفيا، كعبلقتيا بفنكف التحرير : صحيفة، باإلضافة إلى الحهمة الصحفية

األخرل، كأنكاعيا، كعناصرىا، كهكضكعاتيا، كالتخطيط ليا، كاإلعداد لمحهمة الصحفية، كعكاهؿ نجاحيا ، 
كذلؾ عف طريؽ تطبيقات عهمية تتـ هف خبلؿ تحميؿ األحاديث كالتحقيقات الهنشكرة بالصحافة العربية 

جراء حكارات كتحقيقات صحيفة صالحة لمنشر، هع التركيز عمى عنصر  كتطبيؽ القكاعد العمهية عمييا، كا 
 .التكقيت أك الهكعد النيائي لتسميـ الهكضكعات الصحفية

 (502ص  )ربض٣د اُظحبكخ أُظط٣خ

ييدؼ ىذا الهقرر الي تعريؼ الطبلب بنشأة الصحافة في هصر كالعالـ  كتطكرىا باالضافة الي تعريؼ 
الطالب بنشأة الطباعة ،كها ييدؼ الهقرر الي التركيز عمي تطكر الصحافة في هصر في عيكدىا الهختمفة 
هنذ الحهمة الفرنسية في هصر كعيد هحهد عمي كاسهاعيؿ كتكفيؽ كالدكلة العثهانية ك أثناء فترة االحتبلؿ 

 كالتعرؼ عمي اثر الحركات الكطنية 1952البريطاني كبيف الحربيف العالهيتيف كالصحافة بعد ثكرة يكليك 
عمي الصحافة في هصر كالصحافة في هصر اثناء عيد الرؤساء الثبلث السابقيف كنشأة قانكف الهطبكعات 

 (503 ص ) اُظحل٢ اُزظ٣ٞط .1881

ييدؼ ىذا الهقرر الي تعريؼ الطبلب باالسس العمهية كالفنية لمتصكير كبأساسيات التقاط الصكر الصحفية 
ككيفية استخداـ الكاهيرا الفكتكغرافية بأنكاعيا كالعدسات بأنكاعيا ككيفية تكظيؼ الصكر في السياقات 

الصحفية كأخبلقيات نشر الصكر الصحفية كالعكاهؿ الهؤثرة في النشر ككيفية صياغة التعميؽ التفسيرم 
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كيمتـز الطالب بالتطبيقات العهمية . عمى الصكر الصحفية كهحدداتو كأساليب هعالجة الصكر الفكتكغرافية
. ليذا الهقرر

ص  )رظ٤ْٔ أُٞاهغ اُظحل٤خ اإلٌُزط٤ٗٝخ 504) 

يتعرؼ الطالب عمى أسس تصهيـ الهكاقع الصحفية االلكتركنية عمى االنترنت كفقان ألنكاعيا، كالعكاهؿ 
الهؤثرة في التصهيـ الجيد لمصحيفة االلكتركنية كهستكيات التفاعمية عمييا كالجكانب اإلخراجية كاالبداعية 

في تصهيـ الصحيفة  االلكتركنية ككيفية انشاء كاضافة هحتكل هسهكع أك هرئي عمى الصحيفة االلكتركنية، 
. كيمتـز الطالب بالتطبيقات العهمية الهرتبطة بالهقرر

 (505ُؾ أط ) ٓزطِت ٤ًِخ –زضاؼبد ئػال٤ٓخ أع٘ج٤خ 

يستيدؼ ىذا الهقرر تقديـ نبذة عاهة حكؿ بعض الهفاىيـ الهرتبطة بالكتابة الصحفية بمغة اجنبية كتعريؼ 
الفرؽ بيف هصطمح التحرير كالكتابة، كتدريب الطبلب عمي كتابة االخبار بمغة اجنبية ككذلؾ التقارير 

. كيمتـز الطالب بالتطبيقات الهطمكية في ىذا الهقرر. اإلخبارية كالحكارات هع هراعاة السبلهة المغكية

ٓوطضاد اذز٤بض٣خ 

 (506ص  )ئزاضح أُإؼؽبد اُظحل٤خ 

يتعرؼ الطالب هف خبلؿ دراسة ىذا الهقرر عمى هفاىيـ اإلدارة كالتخطيط اإلعبلهي كالقيادة، كدراسة 
النظريات كاألسس العمهية في هجاؿ إدارة الهؤسسات الصحفية، هع اؿ 

هركزية العهؿ، كالتخطيط االستراتيجي، كالجدكلة : إاللهاـ بالجكانب اإلدارية في  تمؾ الهؤسسات هف حيث
كها ييدؼ لتعريؼ الطالب بالييكؿ التنظيهي كاإلدارم لمصحيفة ككيفية تنظيـ . الزهنية لمعهؿ الصحفي

كذلؾ أف . هكاردىا الهادية دكر اإلعبلف، ككيفية كضع استراتيجيات هستقبمية لمعاهميف في تمؾ الهؤسسات
. يكتسب الطالب هيارة اإلدارة كيتعمـ كيفية تطكير الهؤسسات الصحفية كابتكار طرؽ جديدة لمتفكير

 (507 ص ) األظٓبد ٝئزاضح  اإلػالّ
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يقدـ ىذا الهقرر الفيـ األساسى لكيفية إدارة األزهات ك العبلقة بينيا ك بيف كسائؿ اإلعبلـ ، ك التعرؼ عمى 
تكنيؾ أبحاث الرأل العاـ فى كقت األزهات ، ك أيضا ييدؼ الهقرر إلى التعرؼ عمى أساسيات ك 

استراتيجيات ك تكنيؾ ك طرؽ االتصاؿ الهستخدهة فى إدارة األزهات ، ك يقـك الطبلب فى ىذه الهادة 
. بالعهؿ كفريؽ لههارسة خطة إدارة أزهة هعينة بالتحميؿ ك الهناقشة ك باستخداـ الكسائؿ االتصالية الهختمفة
ك أيضا البد عمى الطبلب أف يتعرفكا عمى ها الضكركريات التى يجب تكافرىا فى الرسالة اإلعبلهية فى 
كقت األزهات ، هع األخذ فى االعتبار بالجهيكر ك التركيز عمى الهعمكهات الهتاحة ، ك التعمـ هف إدارة 
األزهات السابقة ك كيفية هكاجية كسائؿ االتصاؿ ليا ك كيؼ يهكف لمكسائؿ االتصالية أف تكاجو األزهات 

الحالية 

 ٓوطضاد ئعجبض٣خ –أُؽزٟٞ اُؽبزغ 

 (601ص  )اُزحط٣ط ُِظحق اإلٌُزط٤ٗٝخ 

ييدؼ ىذا الهقرر إلى التعريؼ بالصحافة االلكتركنية كاستخداهاتيا عبر شبكة االنترنت كابراز هختمؼ 
اشكاؿ الصحافة االلكتركنية كالفرؽ بينيا كبيف الصحافة التقميدية هف ناحية الهضاهيف كالتقنيات الهستعهمة، 
كخصائصيا، كأساليب تحريرىا، كتصهيهيا، كهكاعيد إصدارىا، كتحديثيا، كاستفادة الصحافة الهطبكعة هف 

. شبكة اإلنترنت، كالهكاقع اإلخبارية العالهية كالعربية
كها ييدؼ إلى دراسة األساليب الجديدة كالهتنكعة فى صياغة القصص الخبرية عمى اإلنترنت، كذلؾ هف 

خبلؿ التدريب العهمي عمى إنشاء الهدكنات كاالشتراؾ فى عهؿ جهاعي لتصهيـ هكقع صحفي عمى 
. اإلنترنت، بحيث يككف الطالب قادرا عمى اإللهاـ بهتطمبات النشر الصحفي عمى اإلنترنت

 (602ص  )رٌُ٘ٞٞع٤ب اُطجبػخ

ييدؼ ىذا الهقرر إلى تعريؼ الطالب بالتكنكلكجيا الهستخدهة في الطباعة سكاء القديهة أكالحديثة كهراحؿ 
كها يستيدؼ إلى . الطباعة األساسية سكاء لطباعة الصحؼ أك الهجبلت أك الرسائؿ اإلخبارية أك الكتب 

تنهية هيارات الطبلب فيها يتعمؽ باختيار العناصر الجرافيكية كالتيبكغرافية كالهكاد الطباعية كأشكاؿ 
 كالفرؽ بينيها CYMK ، RGBالخطكط الهناسبة لكؿ كسيمة هطبكعة ككاختيار األلكاف سكاء كانت 
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كالتعرؼ عمى الهخاطر البيئية . كعهمية فصؿ األلكاف ، كتجنب الهشاكؿ الناتجة عف عهمية فصؿ األلكاف 
. الناتجة عف الطباعة 

 (602 ص ) أُزرظظخ اُظحبكخ 

ييدؼ الهقرر إلى تعريؼ الطالب هفيـك الصحافة الهتخصصة، كنشأتيا كتطكرىا، كخصائصيا، كصفاتيا، 
الصحافة الدينية، الهدرسية، العمهية، االقتصادية، النسائية، كصحافة األطفاؿ : كاىهيتيا، كأنكاعيا هثؿ

باإلضافة إلى دراسة هفيـك اإلدارة كهراحؿ تطكر الفكر اإلدارم، . كغيرىا، السهات الهشتركة بينيا
كاقتصاديات الصحؼ هف حيث الهكارد كالهصركفات كأشكاؿ الهكانية الهختمفة لمصحؼ كتأثيرىا عمى 

أساليب إدارتيا الكياف القانكني لمهؤسسات الصحفية، كأثر تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى إدارة الصحؼ، 
 .كالهشكبلت االقتصادية كاإلدارية لمصحافة الهصرية

ُؾ ع  )ٓزطِت ٤ًِخ - ٗظٞص ٓزرظظخ ثبُِـخ اُؼطث٤خ 604) 

أف يتعرؼ الطالب عمى نشأة كتطكر الصحافة الهتخصصة كىي تمؾ التي تيتـ بهكاد هحددة هثؿ الطفؿ، 
الخ، كالتعرؼ عمى نهاذج هف تمؾ الصحافة الهتخصصة، هع إبراز كظائؼ تمؾ ...الهرأة، االقتصاد،

الصحؼ كأقساهيا كأنكاعيا كأىهيتيا كأىـ عكاهؿ كأسباب ظيكرىا ككيفية كتابتيا، كالقكالب الصحفية التي 
تستخدـ لكتابتيا كأىـ الهعايير التي يجب هراعاتيا عند كتابة ىذا النكع هف األخبار كذلؾ  هف خبلؿ لغة 

الطالب األكلى إنجميزية كانت أك فرنسية، كها يتعمـ الطالب كيفية ترجهة بعض الهكاد الصحفية التي 
. تتضهنيا تمؾ الصحؼ

يتناكؿ الهقرر هيارات ترجهة النصكص الصحفية الهتخصصة كقكاعد (605ص  )اُزطعٔخ أُزرظظخ 
كها ييدؼ الهقرر . الترجهة السميهة هف بالعربية إلى لغة أجنبية كالعكس، هع نصكص تطبيقية هتخصصة

 .إللهاـ الطالب بأحدث الهصطمحات كاالختصارات في هجاؿ كتابة الهكضكعات الصحفية الهتخصصة

 (606ص  )اُ٘وس اإلػال٢ٓ ٝٗظط٣برٚ

يتعرؼ الطالب هف خبلؿ ىذا الهقرر عمى هفيـك النقد اإلعبلهي ككظائفو كأىدافو كهستكياتو كهجاالتو 
كهناىجو كالنظريات النقدية في هجاؿ اإلعبلـ كالهعايير التى تحدد الهسؤليات االجتهاعية ك طرؽ الحكـ 

كها . الهكضكعي عمى أداء كسائؿ االعبلـ ككيفية تحميؿ هحتكل الرسائؿ االعبلهية في ضكء تأثيراتيا
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 كأىدافيا كعبلقتيا بالنقد اإلعبلهي Media Literacyييدؼ إلى تعريؼ الطالب بهفيـك التربية اإلعبلهية 
. كالههارسة اإلعبلهية الهينية كبكعي الجهيكر كتقكيهو لمرسالة االتصالية

ٓوطضاد اذز٤بض٣خ 

 (607ص  )ٓ٘بٛظ اُزح٤َِ ا٤ٌُل٢ 

يستيدؼ الهقرر تعريؼ الطالب بهفيـك هناىج التحميؿ الكيفي كدكرىا في التغمب عمى القصكر كالخمؿ في 
تحميؿ : هناىج البحث الكهية، كاالتجاىات العالهية الحديثة في استخداـ هنيج التحميؿ الكيفي كالذم يشهؿ

الخطاب ك تحميؿ األطر كغيرىا، بها يساعد عمى فيـ كتفسير بعض الظكاىر االعبلهية بشكؿ كيفي 
هعهؽ، باالضافة الي اكساب الطالب القدرة كالهيارة البلزهة لمتفكير التحميمي كالتعرؼ عمى الهنيج الكيفي 

. أسسو، كهنيجيتو، كتطبيقاتو في هجاؿ تحميؿ الخطاب اإلعبلهي، هع نهاذج تطبيقية

 ٓوطضاد ئعجبض٣خ –أُؽزٟٞ اُؽبثغ 

 (701ص  )ئذطاط اُظحق أُطجٞػخ

ييدؼ ىذا الهقرر إلى تعريؼ الطالب بالفركؽ الطباعية بيف الجريدة كالهجمة كتنهية هيارات الطبلب في 
إنتاج كتصهيـ الصحؼ الهطبكعة هف حيث إنتقاء الصكر ، كالعناصر الجرافيكية الهناسبة ، كتصهيـ 

كتعميـ الطالب كيفية البحث ، كاختيار كتصهيـ العناصر الهككنة . الصحيفة كأحد الكسائؿ الهطبكعة 
لمصفحة الهطبكعة بها يتبلءـ هع الجهيكر الهستيدؼ ، كتصهيـ الشكؿ النيائي لمصفحة في الجريدة هف 

 .  In design أك  Quark Pressخبلؿ أحد براهج التصهيـ هثؿ 

 (702 ص ) أُؼِٞٓبر٤خ ضؼٞٓبد

 كأنكاعيا ككظائفيا كأىهيتيا infographicsييدؼ الهقرر لتعريؼ الطالب بهفيـك الرسـك الهعمكهاتية 
كدكرىا في تبسيط الهعمكهات الهعقدة ككرسـك تكضيحية كبيانية تفاعمية كغير تفاعمية، هع اإللهاـ ببراهج 

الحاسب اآللي الهستخدهة في انتاجيا كعنصر داعـ داخؿ الهحتكل اإلعبلهي، كاكساب الطالب هيارة إنتاج 
التصاهيـ ثنائية األبعاد كثبلثية األبعاد كاستخداـ تقنيات الرسـ الحديث هف خبلؿ براهج الرسكهات فى 
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الكهبيكتر إلنتاج الرسكـ الهتحركة كاإلعبلنات التجارية كالرسـك الهعمكهاتية الهستخدهة داخؿ الهحتكل 
 .اإلخبارم ، هع تطبيقات عهمية هرتبطة بهحتكل الهقرر

 (703ص  )اُظحبكخ االؼزوظبئ٤خ 

تيدؼ ىذه الهادة إلى تعميـ الطالب فى شعبة الصحافة أساسيات الصحافة االستقصائية كهيارات الكتابة 
الصحفية  كاالستكشاؼ كالهثابرة كالبحث فيها كراء الحدث الظاىر، كأف يككف قادر عمى استخداـ األساليب 
األساسية لبلستقصاء كهيارات كتابة كتنظيـ كتحميؿ كنقد ها كراء الحدث ، كيتعمـ الطالب كيفية التعاهؿ هع 

السجبلت الرسهية هثؿ سجبلت الشرطة كالهحاكـ كها شابو ذلؾ، كيتعمـ طالب الصحافة تخطى الكتابة 
الصحفية التقميدية نحك فحص النظـ كالهؤسسات ،كتعزيز كتطكير هيارات هقابمة الهصادر ، كحهايتيـ، 

كتؤىؿ الطالب إلى شغؿ أفضؿ األهاكف فى الهؤسسات الصحفية عف طريؽ تعميهو االبداع كالبحث 
الهتعهؽ كاألساليب االستقصائية الهختمفة ، كها يؤىؿ الطالب لمقياـ بالتحقيقات كالهكضكعات االستقصائية 
، كالتقارير الهتعهقة ، كتكثيؽ ىذه  الهكضكعات باألدلة كالكثائؽ، كالتحقؽ هف هدل دقة الكثائؽ، باإلضافة 

إلى تعمـ هيارات استخداـ التكنكلكجيا الحديثة فى عهؿ التقارير كالهكضكعات الصحفية ،كاالستعانة 
.  بالخرائط كالرسـك البيانية فى عهؿ الصحفى االستقصائى

 (704 ص) اُزلبػ٢ِ االرظبٍ

يتعرؼ الطالب عمى تعريفات التفاعمية في كسائؿ اإلعبلـ التقميدية كالحديثة كهفيكهيا كأبعادىا كأشكاليا 
كهقكهاتيا كتأثيراتيا االجتهاعية كالنفسية كهزاياىا كهقكهاتيا، كتأثيرات تكنكلكجيا االتصاؿ كالهعمكهات في 

. هجاؿ التقاعمية

 (7ُ05ؾ أط  )ٓزطِت ٤ًِخ - اٌُزبثخ اإلػال٤ٓخ ثِـخ أع٘ج٤خ

تعريؼ الطالب بقكاعد النحك كالصرؼ بالمغة األجنبية، كتدريب الطالب عمى الكتابة الصحفية بمغة أجنبية 
. سميهة كتكميفو بتقديـ تغطية صحفية بالمغة األجنبية لبعض الفعاليات اإلعبلهية هثؿ الهؤتهرات كالندكات

 (706 ص) اُظحل٢ اإلػالٕ ٝئذطاط رظ٤ْٔ
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ييتـ الهقرر بالتعريؼ باإلعبلف الصحفى كأحد الجيكد اإلتصالية التى تسعى الى التأثير فى الهستيمؾ، كها 
يعرؼ الطالب هف خبلؿ الهقرر كظائؼ اإلعبلف الصحفى  كاألطراؼ الهككنة لو ك التى تؤثر فيو ك تتأثر 

كها يشرح الهقرر تبكيب االعبلنات كإعبلنات األبكاب الثابتة ك . بو كىـ القارئ ك الهعمف ك الصحيفة
كها يمقى الضكء عمى هراحؿ انتاج اإلعبلف ك . اإلعبلنات الهبكبة كاعبلنات الصفحات الخاصة ك الهبلحؽ

العكاهؿ اإلخراجية الكاجب هراعاتيا عند تصهيـ اإلعبلف كالهساحة ك استخداـ المكف ك التنسيؽ ك الهساحة 
        .الهطمكبة عمى هستكل الصحيفة ك كذلؾ هكقعيا

 (707ص  )اُظحبكخ اُز٤ِلع٤ٗٞ٣خ

ييدؼ الهقرر لتعريؼ الطالب بهفيـك الصحافة التميفزيكنية كالفرؽ بينيا كبيف الصحافة الهكتكبة كالقكالب 
الصحفية التميفزيكنية كأساليب إعدادىا كدكر الصحفي التميفزيكني كالهيارات البلزهة لو كدكر الهراسؿ 

التميفزيكني، كطرؽ إعداد الخبر كالتقارير اإلخبارية كالحكار في براهج الصحافة التميفزيكنية كهيارات إدارة 
الحكار التميفزيكني كالكقكؼ اهاـ الكاهيرا خاصة في براهج البث الهباشر، كهياـ كأدكار فريؽ العهؿ في 

. براهج الصحافة التميفزيكنية كأساليب التخطيط كهراحؿ اإلنتاج

 ئعجبض٣خ ٓوطضاد- اُضبٖٓ أُؽزٟٞ

 (801ص  )ئذطاط أُغِخ أُطجٞػخ

يدرس الطالب السهات اإلخراجية لمهجمة كأساليب تصهيـ الغبلؼ، الصفحات الداخمية، القيـ الفنية لؤلحجاـ 
فضبلن عف تنهية هيارات الطبلب في إنتاج كتصهيـ . الهختمفة، خطكات إصدار الهجمة كالعكاهؿ الهؤثرة فييا

الهجبلت الهطبكعة هف حيث إنتقاء الصكر ، كالعناصر الجرافيكية الهناسبة ، كتعميـ الطالب كيفية البحث ، 
كاختيار كتصهيـ العناصر الهككنة لمصفحة الهطبكعة بها يتبلءـ هع الجهيكر الهستيدؼ ، كتصهيـ الشكؿ 

 .  In design أك  Quark Pressالنيائي لصفحتي الهجمة هف خبلؿ أحد براهج التصهيـ هثؿ 

ص  )رطج٤وبد ك٢ اُ٘شط اُظحل٢ اإلٌُزط٢ٗٝ  802) 

يتيح ىذا الهقرر الفرصة لمطبلب لتعمـ الهفاىيـ كاألسس النظرية كالخطكات العمهية كالهيارات التخطيطية 
عداد النشر اإللكتركني ، يقكد ىذا الهقرر الطالب عبر الخطكات الهتتالية  كالتحميمية الضركرية لتطكير كا 
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لتخطيط النشر اإللكتركني بدءان هف هرحمة كضع الخطة األكلية كانتياءن بالتنفيذ كهف ثـ التقكيـ العاـ 
لنتائجيا، ثـ العهمية التعميهية في ىذا الهقرر، ىذا الهقرر هصهـ لهساعدة الطبلب عمى تحقيؽ األىداؼ 
التالية، بناء كتطكير هيارات النشر اإللكتركني البلزهة لمتعاهؿ هع القضايا الهختمفة كتكفير حمكؿ ليا، 
تطكير الهيارات االتصالية الشخصية لمطبلب ككذلؾ كفاءتيـ في التحرير الهيني الهتخصص، تطكير 

قدرات الطبلب عمى كضع خطط إستراتيجية لمنشر اإللكتركني، تعزيز قدرات الطبلب عمى التحرير الهيني 
. الهتخصص

 (803ص  )ه٤بؼبد اُطأ١ اُؼبّ

يتعرؼ الطالب هف خبلؿ الهقرر عمى هفيـك الرأم العاـ كنشأتو كتطكره، كتعريفات الرأم العاـ كخصائصو 
كأنكاعو كعبلقة اإلعبلـ بالرأم العاـ، كبالديهقراطية، كتأثيرات كسائؿ اإلعبلـ عمى الرأم العاـ، بشكؿ عاـ 

كها يتعرؼ الطالب عمى العكاهؿ الهؤثرة . كفي أكقات االنتخابات السياسية كالحركب كاألزهات بشكؿ خاص
في تشكيؿ الرأم العاـ كأىهية قياسو كأىـ النظريات العمهية في هجاؿ الرأم العاـ، كتأثيرات كسائؿ اإلعبلـ 
الجديد عمى الرأم العاـ كخطكات اجراء بحكث الرأم العاـ كأساليب قياس الرأم العاـ كانكاع العينات في 

. كيمتـز الطالب بالتطبيقات الهطمكبة في ىذا الهقرر. بحكث الرأم العاـ 

ُؾ ؽ  )ٓزطِت ٤ًِخ - اٌُزبثخ أُزرظظخ ثبُِـخ اُؼطث٤خ 804)  

يتدرب الطالب عمى كيفية كتابة النصكص الصحفية لمصحافة الهكتكبة كااللكتركنية بمغة عربية سميهة هع 
. التركيز عمى االبتكارية في الصياغة كالتحرير

 (805ص  )ٓشطٝع اُزرطط 

يقكـ الطالب بإعداد كتنفيذ هشركع التخرج كفقان لهحددات القسـ كها درسو الطالب في تخصص الصحافة 
. الهطبكعة كااللكتركنية

ٓوطضاد اذز٤بض٣خ 

 (806ص  )ار٤ٌ٤ذ ٝثطٝرًٍٞٞ ٝٓطاؼْ 
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كيشتهؿ الهقرر عمى التعرؼ عمى هفاىيـ اإلتيكيت كالبركتكككؿ كالهراسـ كأىهيتيا كتطكرىا، كهيارات 
كخصائصو كهستكيات لغة الكبلـ Interpersonal Communication االتصاؿ الشخصي الفعاؿ 

كها ييدؼ الهقرر . ككظائفيا كالعكاهؿ الهؤثرة في إرساؿ كاستقباؿ الهعمكهات كنجاح االتصاؿ الشخصي
عداد  لمتعرؼ عمى هفيكـ دبمكهاسية الهؤتهرات كهيارات تنظيهيا كهيارات االستقباؿ في الزيارات الرسهية كا 

حفبلت االستقباؿ كقكاعد السمكؾ االجتهاعي في الثقافات الهختمفة كهستكيات الهراسـ في السياقات 
عداد كمهات الترحيب كاتيكيت الكالئـ كيشتهؿ الهقرر عمى . الدبمكهاسية الهختمفة كهيارات التحدث كا 

. تطبيقات عهمية

 (807ص  )ر٤بضاد كٌط٣خ ٓؼبططح

البنى االقتصادية . ييدؼ إلى دراسة التيارات الهختمفة كهدل تأثير ىذه التيارات عمى تطكر الهجتهع
الهستقبؿ اإلعبلهى لمهجتهعات . كاإلجتهاعية كالسياسية كالثقافية فى الهجتهع، هصطمحات هرتبطة بيا

. العربية كالعالهية، التيارات اإلعبلهية العالهية الحديثة فى الهعالجة االخبارية، اإلعبلـ كالعكلهة
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  شؼجخ اإلشاػخ ٝاُز٤ِلع٣ٕٞ–صبُضبًا 

  ٓوطضاد ئعجبض٣خ–أُؽزٟٞ اُربٓػ 

 (501ا د  )اُزوس٣ْ ٝاالُوبء ٝاُرطبثخ 

يركز الهقرر عمى اكساب الطالب هيارات التقديـ كاإللقاء كالخطابة هف خبلؿ دراسة عمـ الصكتيات كفنكف 
كها ييدؼ الهقرر لتعريؼ . اإللقاء الجيد بمغة سميهة، كتجنب األخطاء المغكية الشائعة في كسائؿ اإلعبلـ

الطالب بفف الخطابة كنشأتو كأىهيتو كخصائصو كهستكياتو كعناصر الخطاب الناجح، كهيارات إعداد 
كالقاء الخطب لمتأثير في الجهيكر، ككيفية اختيار االفتتاحية كالخاتهة الناجحة في الخطب، هع تحميؿ 

نهاذج هف الخطب السياسية األشير في التاريخ الحديث كالهعاصر، كيمتـز الطالب بالتطبيقات العهمية في 
ىذا الهقرر 

 (502ا د  )اٌُزبثخ ُِطاز٣ٞ ٝ اُز٤ِلع٣ٕٞ

يستيدؼ ىذا الهقرر تدريب الطالب عمى الكتابة لمراديك ك التميفزيكف ك التركيز عمى أساليب كتابة 
االسكريبت لبلشكاؿ االذاعية الهختمفة هف االخبار ك التحقيؽ ك الفيتشر ك التكؾ شك ك البراهج الكثائقية ك 

الحكار االذاعى ك يتعرؼ الطالب عمى كيفية تخيؿ الصكرة التميفزيكنية هف أحجاـ المقطات ك زكايا التصكير  
ك . فى ىذا الهقرر يتـ تدريب الطالب عمى تشغيؿ الهعدات هف الكاهيرا ك االضاءة ك استكديك الصكت . 

 .يقـك الطالب فى ىذا الهقرر بتقديـ اسكريبت برناهج يتـ انتاجو

ا د  )اإلذطاط ك٢ اُطاز٣ٞ ٝاُز٤ِلع٣ٕٞ 503) 

ييدؼ ىذا الهقرر إلى تعريؼ الطبلب بهياـ الهخرج كالنكاحى الفنية كاإلبداعية فى عهمية اإلخراج اإلذاعى 
كالتميفزيكنى هف خبلؿ التعريؼ بالقكالب الفنية لئلخراج البراهجي كأسس كقكاعد اإلخراج كالجكانب الهختمفة 

 التي تؤثر عميو هثؿ الهؤثرات الصكتية كالهرئية كاإلضاءة كالتصكير كالديككر كالهكنتاج

 (504ا د  ) اُزِلع٤ٗٞ٣خ اُظحبكخ

ٌتناول المقرر مبادئ وأسس العمل الصحفً اعتبارا لخصائص وسٌلة التلفزٌون والقوالب واألشكال 

مع إبراز الفرق بٌن الصحافة التلفزٌونٌة  (القصة الخبرٌة، التقرٌر اإلخباري، التحقٌق، التحلٌل)اإلخبارٌة 
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التمفزيكني ككذلؾ إلى فنكف إجراء كما ٌتطرق إلى تخطٌط وإدارة وتصوٌر الخبر . والصحافة المكتوبة
لى أساليب التعاهؿ هع الكاهيرا كالتي تتعمؽ بهياـ الهراسؿ التمفزيكني كيخصص الهقرر هساحة . الحكارات كا 

دارتيا، هعرفة طبيعة  لهيارات هكنتاج التقارير اإلخبارية التمفزيكنية لمتعرؼ عمى نظاـ عهؿ غرفة األخبار كا 
عهؿ الصحفي التمفزيكني كدكره كهؤىبلتو كأدكاتو كهسؤكلياتو كهياراتو كفقا لطبيعة كسيمة التمفزيكف كلثقافة 

الكمهة كالصكرة، تعمـ تقنيات إعداد التقارير اإلخبارية الهيدانية كالهيارات البلزهة ليا، هعرفة فريؽ العهؿ في 
هف خبلؿ إجراء الزيارات الهيدانية ألقساـ األخبار بالقنكات . غرفة األخبار كاكتساب هيارات العهؿ هعو

. التمفزيكنية، هعرفة هراحؿ إنتاج كتقديـ األخبار التمفزيكنية كأقساهيا

 (5ُ05ؾ أط  )ٓزطِت ٤ًِخ - زضاؼبد ئػال٤ٓخ ثِـخ أع٘ج٤خ

يتناكؿ الهقرر قكاعد الكتابة السميهة بالمغة األجنبية، كطرؽ تحميؿ الهحتكل اإلعبلهي بمغة أجنبية كأساليب 
تحرير األخبار كالبيانات الصحفية الخاصة بالهؤسسات، كالكتابة كالتحرير اإلخبارم لكسائؿ اإلعبلـ 

الهسهكعة كالهرئية، فضبلن عف اإللهاـ بالهصطمحات كاالختصارات األجنبية الهستخدهة فى هجاؿ العهؿ 
. اإلخبارم اإلذاعي كالتميفزيكني

ٓوطضاد اذز٤بض٣خ 

ا د  )ئزاضح أُإؼؽبد اإلشاػ٤خ ٝ اُز٤ِلع٤ٗٞ٣خ  506) 

يشمل المقرر التعريف بالمفيوم العممى لعممية اإلدارة و عناصرىا، والتعريف بواقع  ومشكالت االدارة فى مؤسسات اإلذاعة 
و التميفزيون فى الدول النامية، مع إلقاء الضوء عمى مفيوم التخطيط اإلذاعى و عناصره، والييكل اإلداري لمؤسسات 

عمييا، فضبلن عف استعراض بعض النهاذج اإلذاعة والتميفزيون العامة والخاصة، ومعوقات اإلدارة وطرق التغمب 
 . ألساليب اإلدارة الحديثة في بعض الهؤسسات اإلذاعية كالتميفزيكنية فى الدكؿ األخرل

 (507ا د  )اإلػالّ ٝئزاضح األظٓبد

يقدـ ىذا الهقرر الفيـ األساسى لكيفية إدارة األزهات ك العبلقة بينيا ك بيف كسائؿ اإلعبلـ ، ك التعرؼ عمى 
تكنيؾ أبحاث الرأل العاـ فى كقت األزهات ، ك أيضا ييدؼ الهقرر إلى التعرؼ عمى أساسيات ك 

استراتيجيات ك تكنيؾ ك طرؽ االتصاؿ الهستخدهة فى إدارة األزهات ، ك يقـك الطبلب فى ىذه الهادة 
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. بالعهؿ كفريؽ لههارسة خطة إدارة أزهة هعينة بالتحميؿ ك الهناقشة ك باستخداـ الكسائؿ االتصالية الهختمفة
ك أيضا البد عمى الطبلب أف يتعرفكا عمى ها الضكركريات التى يجب تكافرىا فى الرسالة اإلعبلهية فى 

االعتبار بالجهيكر ك التركيز عمى الهعمكهات الهتاحة ، ك التعمـ هف إدارة  كقت األزهات ، هع األخذ فى
األزهات السابقة ك كيفية هكاجية كسائؿ االتصاؿ ليا ك كيؼ يهكف لمكسائؿ االتصالية أف تكاجو األزهات 

الحالية 

 ٓوطضاد ئعجبض٣خ –أُؽزٟٞ اُؽبزغ 

 (601ا د  )اُِـخ اإلػال٤ٓخ ٝاالرظبٍ أُطئ٢

يستيدؼ ىذا الهقرر التعريؼ بهفيـك االتصاؿ الهرئي كالمغة الهرئية ككظائفيا كهستكياتيا كهفيـك اإلدراؾ 
كالهفاىيـ الهرتبطة بو، كالعهميات العقمية كهستكياتيا كنظرية التمقي كعمـ الداللة كنظرية التحميؿ الداللي 
كالنظرية السردية، كأساليب االتصاؿ الهرئي كتأثيراتيا الذىنية كالنفسية كطرؽ تصهيـ الرسائؿ اإلعبلهية 

كرهكز )الهرئية كعبلقتيا بأساليب اإلقناع، ككذلؾ تحميؿ كتصنيؼ العبلقات الداللية التي تربط بيف الكمهات 
، فضبلن عف تطكير هيارات الطالب في هجاؿ نقد (كرهكز هرئية)، كالصكر، كاأللكاف، كاألشكاؿ، (لغكية

كتحميؿ الصكر الهرئية الثابتة كالهتحركة، هف خبلؿ تطبيقات عمى نهاذج هف الصكر الهطبكعة كالهحتكل 
. اإلعبلهي كاإلعبلني الهرئي

 (602ا د  )األذجبض ٝاُجطآظ اإلذجبض٣خ

ييدؼ ىذا الهقرر إلى التعريؼ بهفيكـ األخبار كقكاعد تحرير األخبار اإلذاعية كالنميفزيكنية كخصائص 
الكتابة اإلخبارية لئلذاعة كالتمفزيكف كأدكار كهياـ فريؽ العهؿ اإلخبارم، كهيارات التعاهؿ هع هصادر 

. األخبار، كهراحؿ إعداد النشرة اإلخبارية، كاالتجاىات الحديثة في انتاج األخبار كالتغطية اإلخبارية

 (603ا د  )ه٤بؼبد اُطأ١ اُؼبّ

يتعرؼ الطالب هف خبلؿ الهقرر عمى هفيـك الرأم العاـ كنشأتو كتطكره، كتعريفات الرأم العاـ كخصائصو 
كأنكاعو كعبلقة اإلعبلـ بالرأم العاـ، كبالديهقراطية، كتأثيرات كسائؿ اإلعبلـ عمى الرأم العاـ، بشكؿ عاـ 

كها يتعرؼ الطالب عمى العكاهؿ الهؤثرة . كفي أكقات االنتخابات السياسية كالحركب كاألزهات بشكؿ خاص
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في تشكيؿ الرأم العاـ كأىهية قياسو كأىـ النظريات العمهية في هجاؿ الرأم العاـ، كتأثيرات كسائؿ اإلعبلـ 
الجديد عمى الرأم العاـ كخطكات اجراء بحكث الرأم العاـ كأساليب قياس الرأم العاـ كانكاع العينات في 

. كيمتـز الطالب بالتطبيقات الهطمكبة في ىذا الهقرر. بحكث الرأم العاـ 

ا د  )ٓزطِت ٤ًِخ - ٗظٞص ٓزرظظخ ثبُِـخ اُؼطث٤خ 604) 

كتشهؿ التعريؼ بالهيارات المغكية لمكتابة لمعبلقات العاهة، كخصائص الراديك كالتميفزيكف كالصحافة 
كاالنترنت كالمغة التي تناسب كؿ كسيمة، هيارات التحرير الصحفي كالكتابة االعبلهية، الصيغ الرسهية 
لمهخاطبات كالييئات، ككيفية كتابة التقرير كالبياف الصحفي بمغة عربية سميهة، كطرؽ صياغة كتحرير 

. االعبلف الهؤسسي

 (605ا د  )اُزطعٔخ أُزرظظخ 

يتناكؿ الهقرر إلى إكساب الطالب هيارات الترجهة السميهة هف المغة األجنبية إلى العربية كالعكس ، هف 
خبلؿ التطبيؽ عمى النصكص اإلخبارية كالهكضكعات اإلعبلهية كاإللهاـ بأحدث الهصطمحات 

 .كاالختصارات الهستخدهة فى هجاؿ العهؿ اإلخبارم اإلذاعي كالتميفزيكني

ٓوطضاد اذز٤بض٣خ 

 (606ا د  )اُ٘وس اإلػال٢ٓ 

يتعرؼ الطالب هف خبلؿ ىذا الهقرر عمى هفيـك النقد اإلعبلهي ككظائفو كأىدافو كهستكياتو كهجاالتو 
كهناىجو كالنظريات النقدية في هجاؿ اإلعبلـ كالهعايير التى تحدد الهسؤليات االجتهاعية ك طرؽ الحكـ 

كها . الهكضكعي عمى أداء كسائؿ االعبلـ ككيفية تحميؿ هحتكل الرسائؿ االعبلهية في ضكء تأثيراتيا
 كأىدافيا كعبلقتيا بالنقد اإلعبلهي Media Literacyييدؼ إلى تعريؼ الطالب بهفيـك التربية اإلعبلهية 

. كالههارسة اإلعبلهية الهينية كبكعي الجهيكر كتقكيهو لمرسالة االتصالية

 (607ا د  )ٓ٘بٛظ اُزح٤َِ ا٤ٌُل٢
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يستيدؼ الهقرر تعريؼ الطالب بهفيـك هناىج التحميؿ الكيفي كدكرىا في التغمب عمى القصكر كالخمؿ في 
تحميؿ : هناىج البحث الكهية، كاالتجاىات العالهية الحديثة في استخداـ هنيج التحميؿ الكيفي كالذم يشهؿ

الخطاب ك تحميؿ األطر كغيرىا، بها يساعد عمى فيـ كتفسير بعض الظكاىر االعبلهية بشكؿ كيفي 
هعهؽ، باالضافة الي اكساب الطالب القدرة كالهيارة البلزهة لمتفكير التحميمي كالتعرؼ عمى الهنيج الكيفي 

. أسسو، كهنيجيتو، كتطبيقاتو في هجاؿ تحميؿ الخطاب اإلعبلهي، هع نهاذج تطبيقية

 ٓوطضاد ئعجبض٣خ –أُؽزٟٞ اُؽبثغ 

( 701ا د  )اٗزبط اُحٔالد ُِطاز٣ٞ ٝاُز٤ِلع٣ٕٞ 

ييدؼ ىذا الهقرر الى تعريؼ الطالب بأىهية التخطيط لمحهبلت كأىدافو كهفاىيهو كأنكاع التخطيط كهراحمو 
كهراحميا كخطكاتيا كتأثيراتيا  كالهشكبلت التي تكاجيو، باإلضافة إلى التعريؼ بهاىية الحهبلت اإلعبلهية

فى الهجتهع ككيفية التخطيط العمهى ليذه الحهبلت فى اإلذاعة كالتميفزيكف بها يساعد الطبلب فى تحميؿ 
عناصر الحهبلت اإلعبلهية فى القنكات التميفزيكنية كالهحطات اإلذاعية كصكالن إلى قياهيـ بتخطػيط 

 كتصهيـ حهمة إعبلهية هتكاهمة

 (702ا د  )ئػساز ٝئٗزبط اُجطآظ اُٞصبئو٤خ

ييدؼ الهقرر لتعريؼ الطالب بهفيـك البراهج الكثائقية كأنكاعيا كأشكاليا كطرؽ إعدادىا كهراحؿ إنتاجيا هع 
. نهاذج تطبيقية

 (703ا د  )االػالّ أُزرظض 

ييدؼ ىذا الهقرر الى تعريؼ الطالب بهفيـك االعبلـ الهنتخصص كنشأتو كتطكره بدءا هف الصحافة 
الهتخصصة كنشأتيا كتطكرىا ثـ االذاعات كالقنكات الهتخصصة ، كطرح لبعض النهاذج هثؿ القنكات  

االخبارية الهتخصصة التي كانت بداية االعبلـ الهتخصص في االذاعة كالتميفزيكف  هحميا كعربيا كعالهيا ، 
 ك الجزيرة كقناة النيؿ لؤلخبار كغير ىا هف القنكات الهتخصصة ، الرياضية CNN, BBCهثاؿ  

ككذلؾ نهاذج لمصحافة الهتخصصة كنشأتيا ، الى أف نصؿ . كالترفييية كقنكات األسرة  كالطفؿ كغيرىا 
كبيذا يكضح الطالب الفركؽ بيف أىداؼ كخصائص االعبلـ الهتخصص .الى هكاقع االنترنت الهتخصصة 
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سكاء كاف اعبلـ  هقركء ، هسهكع أك هرئي ، أك اعبلـ هتخصص جهيكر أك هضهكف اك هتخصص 
 هضهكف كجهيكر

ا د  )اُزظ٣ٞط ٝأُٞٗزبط اُز٤ِلع٢ٗٞ٣ 704) 

ييدؼ ىذا الهقرر إلى تعريؼ الطبلب بأساسيات التصكير التميفزيكنى، كالقكاعد األساسية في تككيف الصكرة 
هف حيث زكايا التصكير كأحجاـ المقطات، كأنكاع آالت التصكير الهختمفة، كاألجزاء التى تتككف هنيا كطرؽ 
استخداـ آالت التصكير كفنيات تكظيفيا، ككذلؾ التعريؼ بهعايير اإلضاءة كهصادرىا الطبيعية كالصناعية 
كتأثيرات ضبط اإلضاءة ألنكاع هختمفة هف البراهج، باإلضافة إلى تدريب الطبلب عمى  تقييـ المقطات هف 

كها ييدؼ الهقرر اكساب الطالب هيارة الهكنتاج التميفزيكني الرقهي كالجكانب  . حيث اليدؼ كالداللة
 .االبداعية الهرتبطة بو

  (705 أط ُؾ ) ٤ًِخ ٓزطِت – أع٘ج٤خ ثِـخ اإلػال٤ٓخ اٌُزبثخ

يتناكؿ الهقرر الهيارات ك القكاعد األساسية لمكتابة اإلعبلهية الهتخصصة في هجاؿ العهؿ  اإلذاعي 
كالتميفزيكني بمغة أجنبية سميهة، كيتضهف الهنيج تكميؼ الطبلب بتغطية فعاليات إعبلهية هعينة كالهؤتهرات 

عداد كتحرير األخبار بمغة أجنبية كفقان لها درسو هف قكاعد . الصحفية أك الندكات أك عهؿ حكارت كا 

ٓوطضاد اذز٤بض٣خ 

 (706ا د  )اإلٗزبط اُسضا٢ٓ

- نثر – يستيدؼ الهقرر دراسة االشكاؿ الدراهية فى سياقاتيا التاريخية ك هعظـ االشكاؿ الدراهية هف دراها 
فى ىذا الهقرر يتعرؼ الطالب عمى طبيعة العبلقة بيف .شعر هع االىتهاـ بالتعبير الجسدل ك الصكتى  

الكاتب ك الههثؿ ك الهخرج ك الجهيكر ك ييدؼ الهقرر الى تعريؼ الطالب بقكاعد البناء الدراهى ك كتابة 
السيناريك هع التركيز عمى انكاع الشخصية الدراهية ك تحميؿ ك نقد البناء الدراهى ك يقـك الطالب فى ىذا 

.  الهقرر بإنتاج هادة دراهية قصيرة اذاعية اك تميفزيكنية 

 (707ا د  )ٗشأح ٝرطٞض كٖ اُؽ٤٘ٔب
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ييدؼ الهقرر بتعريؼ الطالب بنشأة ك تطكر السينها كصناعة كفف في العالـ كهصر ،التعريؼ بركاد 
السينها كدكرىـ في تطكير صناعة السينها بدءا هف األخكيف لكهيير، كتطكير صناعة السينها  بدءا هف 
السينها الصاهتة ثـ السينها الناطقة ، االبيض كاألسكد كانتياء بالسينها الهمكنة، كذلؾ التعريؼ بأشير 

األفبلـ في هصر كالعالـ كهراحؿ تطكىا، كخصائص السينها الحديثة كاهكانياتيا سكاء هف حيث التصكير أك 
الهكنتاج كالتطكرات التكنكلكجية التي استفادت هنيا صناعة السينها 

ٓوطضاد ئعجبض٣خ - أُؽزٟٞ اُضبٖٓ 

 (801ا د  )اإلٗزبط ثبُٞؼبئظ أُزؼسزح 

يحتكل الهقرر عمى التعريؼ بهفيـك اإلتصاؿ عبر الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة ك أسس كقكاعد إنتاج 
الرسالة اإلعبلهية الهسهكعة كالهرئية باستخداـ الكسائط الهتعددة، كهفيـك البث اإلذاعية كالتميفزيكني عبر 

 كهفيـك التفاعمية عمى الهكاقع اإلذاعية  كالتمفزيكنية عمى االنترنت ، كهفيـك هجتهع  webcastالكيب
شكاليات حقكؽ الهمكية ، هع تدريب الطالب عمى  الهعمكهات كأخبلقيات البث عبر اإلعبلـ اإللكتركنى كا 

تحميؿ كتقكيـ هكاقع اإلذاعة كالتميفزيكف عمى االنترنت كعمى طرؽ إنتاج هحتكل هسهكع كهرئي عمى 
االنترنت بإستخداـ بعض التطبيقات التقنية الحديثة ككاهيرات القيديك أك كاهيرات التصكير الفكتكغرافى 

. الرقهية كهقاطع الصكت كغير ذلؾ

 (802ا د  )اُؽ٤٘بض٣ٞ االشاػ٢ ٝاُز٤ِلع٢ٗٞ٣

ييدؼ الهقرر الى تنهية هيارات كقدرات الطالب في الكتابة لؤلشكاؿ البراهجية الهختمفة سكاء لمبراهج 
، كأكجو االختبلؼ  بيف الكتابة لمراديك " تحقيؽ ، هجمة ، فيتشر ، تقرير " االذاعية أك التميفزيكنية 

كعرض بعض النهاذج " لبلسكربت االذاعي " التميفزيكف، باالضافة الى التعريؼ باالشكاؿ الهختمفة 
لمهشركعات الناجحة كهثاؿ لمطبلب كتكضيح خطكات كتابة االسكربت الهثالي ليصؿ الى انتاج براهجي 
سكاء في الراديك أك في التميفزيكف، كؿ ىذا بيدؼ اف يتهكف الطالب هف اهتبلؾ األدكات البلزهة لمكتابة 
االاعية كالتميفزيكنية كتحرم الدقة في اختيار الكمهات كالجهؿ كالهكسيقى كالهؤثرات البلزهة لكؿ شكؿ 

 .براهجي عمى حده 
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ا د  )ثحٞس أُؽزٔؼ٤ٖ ٝأُشبٛس٣ٖ  603) 

ييدف المقرر الى تعريف الطالب بمجاالت البحث العممي في بحوث بحوث الجميور وأىميتيا ونشأة وتطور قياسات 
المستمعين والمشاىدين وتطور نظريات تأثبر وسائل اإلعالم ، وأساليب القياس المستخدمة في بحوث المستمعين 

االستقصاء  )أدكات القياس هثؿ والمشاىدين ، كما ييدف المقرر الى تدريب الطالب عمى استخدام وتطبيق بعض من 
كهزايا كعيكب كؿ أداة هف أدكات  (بالهقابمة ، الهقابمة الهتعهقة ، جهاعات النقاش ، كغيرىا هف األدكات 

كها يتعرؼ الطالب . القياس ، كها ييدؼ لتعريؼ الطالب بأنكاع العينات في بحكث الهستهعيف كالهشاىديف
عمى االساليب الحديثة في قياس جهيكر الكسيمة هثؿ العدادات االلكتركنية كالهحهكلة كالهدكنات اليكهية 

 .كطرؽ قياس جهيكر االنترنت

ُؾ ع  )ٓزطِت ٤ًِخ - اٌُزبثخ أُزرظظخ ثبُِـخ اُؼطث٤خ 804) 

يتدرب الطالب عمى كيفية كتابة النصكص اإلذاعية كالتميفزيكنية بمغة عربية سميهة هع التركيز عمى 
 .االبتكارية في الصياغة كالتحرير

 (805ا د  )ٓشطٝع اُزرطط 

يقكـ الطالب بإعداد كتنفيذ هشركع التخرج كفقان لهحددات القسـ كها درسو الطالب في تخصص اإلذاعة 
.. كالتميفزيكف

ٓوطضاد اذز٤بض٣خ 

 (806ا د  )ار٤ٌ٤ذ ٝثطٝرًٍٞٞ ٝٓطاؼْ 

كيشتهؿ الهقرر عمى التعرؼ عمى هفاىيـ اإلتيكيت كالبركتكككؿ كالهراسـ كأىهيتيا كتطكرىا، كهيارات 
كخصائصو كهستكيات لغة الكبلـ Interpersonal Communication االتصاؿ الشخصي الفعاؿ 

كها ييدؼ الهقرر . ككظائفيا كالعكاهؿ الهؤثرة في إرساؿ كاستقباؿ الهعمكهات كنجاح االتصاؿ الشخصي
عداد  لمتعرؼ عمى هفيكـ دبمكهاسية الهؤتهرات كهيارات تنظيهيا كهيارات االستقباؿ في الزيارات الرسهية كا 

حفبلت االستقباؿ كقكاعد السمكؾ االجتهاعي في الثقافات الهختمفة كهستكيات الهراسـ في السياقات 
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عداد كمهات الترحيب كاتيكيت الكالئـ كيشتهؿ الهقرر عمى . الدبمكهاسية الهختمفة كهيارات التحدث كا 
. تطبيقات عهمية

 (807 د ا ) ٓؼبططح كٌط٣خ ر٤بضاد

البنى االقتصادية . ييدؼ إلى دراسة التيارات الهختمفة كهدل تأثير ىذه التيارات عمى تطكر الهجتهع
الهستقبؿ اإلعبلهى لمهجتهعات . كاإلجتهاعية كالسياسية كالثقافية فى الهجتهع، هصطمحات هرتبطة بيا

. العربية كالعالهية، التيارات اإلعبلهية العالهية الحديثة فى الهعالجة االخبارية، اإلعبلـ كالعكلهة
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(15 )

  قسم المكتبات والمعلومات
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أُؽزٟٞ األٍٝ 

ٓوطضاد ئعجبض٣خ 

ػاآلضؼػاضحادبػ100ػحدب

ػدارتانػ:ػأدبورغاػاضططتطدةػاضداراتػردد

ػاضطػررػطحتوى

 .اآللى بالحاسب الهتعمقة كالقكاعد الهبادئ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس

  ٓسذَ ئ٠ُ ػِّٞ أٌُزجبد ٝأُؼِٞٓبد101ٓي

 بالعمكـ كتداخبلتو العمـ ليذا العاـ كاإلطار كالهعمكهات الهكتبات عمـ بهفيكـ الطالب تعريؼ إلى ييدؼ
. األخرل

  ربض٣د اٌُزت ٝأٌُزجبد102ٓي

 التاريخية الحقب عبر الهختمفة تطكرىا كحمقات كالهكتبات الكتاب نشأة بهراحؿ الطالب تعريؼ إلى ييدؼ
 . العالـ في الهختمفة

 اُضوبكخ أُؼِٞٓبر٤خ103ٓي

 عمييا، كالحفاظ هصدرىا، هف التأكد ككيفية التنهية في كدكرىا الهعمكهات بأىهية الطالب تعريؼ إلى ييدؼ
 .البشر بيف تداكليا كحرية

 اُزطج٤وبد اإلحظبئ٤خ ك٢ ٓغبٍ أٌُزجبد ٝأُؼِٞٓبد104ٓي

 الهكتبات عهميات قياس خبلليا هف يهكف التي اإلحصائية كالطرؽ باألساليب الطالب إلهاـ إلى ييدؼ
  الهختمفة كخدهاتيا

 (1)ُـخ اٗغ٤ِع٣خ 105ُؾ ئٕ

(. 1 هستكل) االنجميزية بالمغة كالفيـ القراءة بهيارات الطالب تزكيد إلى ييدؼ
 



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

742 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

  ػِْ اُ٘لػ اُزطث١ٞ ٝأُؼطك106٢ٓي

. كالهعمكهات الهكتبات هف الهستفيديف فئات هختمؼ هع التعاهؿ بهيارات الطالب تزكيد إلى ييدؼ
 االذز٤بض٣خ أُوطضاد

  زٝض أٌُزجخ ك٢ ذسٓخ أُغزٔغ107ٓي

. تنهيتو ثـ كهف الهجتهع ثقافة كتنهية بناء في الهكتبات بأىهية الطالب تعريؼ

  ٓسذَ ئ٠ُ ر٘ظ٤ْ أُؼطكخ108ٓي

 تنظهييا، في الهتبعة الرئيسية بالخطكط ك عمييا الحصكؿ كطرؽ الهعرفة بهفيكـ الطالب تعريؼ إلى ييدؼ
 .هنيا كاالستفادة تحميميا في الهستخدهة كاألدكات

أُؽزٟٞ اُضب٢ٗ 

 ٓوطضاد ئعجبض٣خ

(ٓزطِت عبٓؼخ  )حوٞم اإلٗؽبٕ 200حن    

 .الدكلية الهكاثيؽ فى الكاردة اإلنساف حقكؽ بهبادئ التعريؼ

 ططم اُجحش اُؼ201٢ِٔٓي

 البحث هناىج عمي كالتعرؼ الهعمكهات، عف البحث هيارات كتنهية الهنضبط، التفكير عمي القدرة تنهية
. العمهي

  ٓوسٓخ ك٢ اُؼِّٞ اإلٗؽب٤ٗخ ٝاُزطج٤و٤خ202ٓي

 بيف الفرؽ كذلؾ كتصنيفاتيا، الهختمفة كهصادرىا كالتطبيقية اإلنسانية العمكـ بأساسيات الطبلب تعريؼ
. بينيـ التداخؿ كأكجو كالتطبيقية اإلنسانية العمكـ

 رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد ك٠ أٌُزجبد203ٓي

 عهؿ ككيفو الهكتبات، كظائؼ في الهستخدهة التكنكلكجيات أنكاع بكؿ الطالب إلهاـ إلى الهقرر ىذا ييدؼ
 .فييا االستثهار كطرؽ الهكتبات، في استخداهيا هف كالعائد التكنكلكجيا، ىذه
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 ٓسذَ ئ٠ُ ػِْ اُٞصبئن ٝاألضش٤ق204ٓي

 العمـ كأساليب التاريخ ككتابة القانكنية بالحاجات كارتباطو كتطكره كنشأتو الكثائؽ بعمـ الطالب تعريؼ
 كالهنظهات األرشيفات،كالهؤسسات كأنكاع األرشيؼ، بعمـ الطالب تعريؼ كأيضا. كهصادرة كنظرياتو
 التي الفنية كاإلجراءات العهميات كافة ك األرشيفية الكثائؽ بأنكاع  ككذلؾ. األرشيفية كالتشريعات األرشيفية،

. األرشيؼ داخؿ تتـ

 (٤ًِخ ٓزطِت() 1 )ػطث٤خ ُـخ205ع ُؾ

 .الصحيحة المغكية كالكتابة القراءة بهيارات الطالب تزكيد

 اذز٤بض٣خ ٓوطضاد

   اُؼطث٤خ اٌُزبثخ ػ206ِْٓي

 العربية الكتابة نشأة هعرفة ككذلؾ اآلـ، الكتابة إلى كصمت أف إلى حتى العربية الكتابة بداية عمى التعرؼ
 كالرفاىية االرتقاء هرحمة حتى البداكة هرحمة هف كتطكرىا

    أُزحل٤خ أُؼِٞٓبد ٓظبزض207ٓي

 كاف هيها الهختمفة الهعمكهات هصادر هف الهختمفة الهتاحؼ هقتنيات هع التعاهؿ بهيارات الطالب تزكيد
 .لمهستفيديف خدهاتيا تقديـ كطرؽ كأساليب كالتكثيؽ، كالحفظ التنظيـ حيث هف بعدىا، أك شكميا

 اُضبُش أُؽزٟٞ

 ئعجبض٣خ ٓوطضاد

 (1 )اُزظ٤٘ق301ٓي

 هككنات إدراؾ.الببميكجرافي كالتصنيؼ الفمسفي التصنيؼ بيف التصنيؼ،كالتفرقة خطط أىـ عمى التعرؼ
 لخطة كفقا الهختمفة الهعمكهات أكعية تصنيؼ عمى  الهقدرة.كاستخداهاتو كههيزاتو الهصنؼ الفيرس
  .العشرم ديكل تصنيؼ

 (1)ٝئربحزٜب أُظبزض ٝطق هٞاػس302ٓي
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  أكعية أنكاع لهختمؼ الكصفية الفيرسة بطاقات إلعداد البلزهة كالهيارات الضركرية الهعرفة الطالب إكساب
 االنجمك الفيرسة بقكاعد هنيا يرتبط كها الهداخؿ حيث ،هف(النشرات- الجاهعية الرسائؿ- الكتب) الهعمكهات
 .قكاعد هف بو يرتبط كها الكصؼ ككذلؾ أهريكية،

  أُوز٤٘بد ٝر٤ٔ٘خ ئزاضح303ٓي

 فئات لهختمؼ النسبية األىهية عمى التعرؼ. هعمكهات أكعية هف الهكتبات تقتنيو ها أنكاع عمى التعرؼ
 .األكعية هف الهكتبات هجهكعات تنهية أساليب عمى التعرؼ. األكعية

 اُج٤بٗبد هٞاػس304ٓي

دارة كتنفيذ تصهيـ في تستخدـ التي كالبرهجيات النظـ دراسة إلي الهقرر ىذا ييدؼ  البيانات قكاعد كا 
كساب  هعيا التعاهؿ كضهاف كالبيانات الهعمكهات كتنظيـ لحفظ النظـ ىذه هع التعاهؿ هيارة الطالب كا 

 .كسرعة بكفاءة كاسترجاعيا

 اُجج٤ِٞعطاك٢ ٝاإلػالّ اُجج٤ِٞعطاك٤ب305ٓي

 بصفة التطبيقية الببميكجرافيا بقطاع ك الهختمفة، بقطاعاتو الببميكجرافيا عمـ عف نظرية بخمفية الطالب تزكيد
عداد خاصة،  الهنيجية الطرؽ باستخداـ إعبلهي ببميكجرافي هشركع بإعداد لمقياـ كتييئتو الطالب كا 

. الصحيحة

  (٤ًِخ ٓزطِت( ) 2)اٗغ٤ِع٣خ ُـخ306ٓي

 (.2 هستكل ) االنجميزية بالمغة كالفيـ القراءة بهيارات الطالب تزكيد إلى ييدؼ

 اذز٤بض٣خ ٓوطضاد

 أُؼطكخ ٝرٌبَٓ اُؼ٢ِٔ اُزل٤ٌط307ٓي

 عمى هعيف هجاؿ في الهعرفة ترابط خبلليا هف يهكف التي الهختمفة باألساليب الطالب تعريؼ إلى ييدؼ
  .العالـ أك الكاحد اكاالقميـ الكاحد القطر الهستكل

   أٌُزجبد ٓغبٍ ك٢ اُؼبٓخ اُؼالهبد308ٓي
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 تقدهيا التي الهختمفة الهعمكهات خدهات إلى كتكجييـ الهستفيديف هع التعاهؿ بهيارات الطالب تزكيد
رشادىـ الهكتبات،  .تكاجدىا أهاكف إلى كا 

  اُطاثغ أُؽزٟٞ

 ئعجبض٣خ ٓوطضاد 

 ٝاُزطاص٤خ اُؼبٓخ  أُؼِٞٓبد ٓظبزض401ٓي

 ك العربي، التراث هصادر عمى الحفاظ ككسائؿ طرؽ ك الحضارم، كدكره العربي التراث قيهة عمى التعرؼ
حاطة ككطنيـ، ألهتيـ الطبلب أسهاء تعزيز  هجاالت هختمؼ في األصيمة العربية بالهصادر الطالب كا 
. الطمبة أذىاف في الهعرفة صكرة تتكاهؿ حتى الهعرفة

  اُ٘ظْ ٝرظ٤ْٔ رح402َ٤ِٓي

 

  اُحس٣ش ُ٘شط403ٓي

شكاليا، أنكاعيا اختبلؼ عمى الهعمكهات أكعية نشر بيا تهر التي بالحمقات الطالب تعريؼ إلى ييدؼ  كا 
.  النشر هجاؿ في العبلقات تحكـ التي القكانيف عمى التعرؼ كذلؾ

 (2 )اُزظ٤٘ق404ٓي

 خطط أشير دراسة هف( تهييدم هستكل )التصنيؼ هقرر في دراستو تـ ها استكهاؿ إلى الهقرر ىذا ييدؼ
 العشرم التصنيؼ الككنجرس، هكتبة تصنيؼ: هثؿ الهعمكهات كهراكز الهكتبات في الهستخدهة التصنيؼ
.  العالهي

 (2 )اُزظ٤٘ق404ٓي

 خطط أشير دراسة هف( تهييدم هستكل )التصنيؼ هقرر في دراستو تـ ها استكهاؿ إلى الهقرر ىذا ييدؼ
 العشرم التصنيؼ الككنجرس، هكتبة تصنيؼ: هثؿ الهعمكهات كهراكز الهكتبات في الهستخدهة التصنيؼ
.  العالهي
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 (٤ًِخ ٓزطِت() 2 )ػطث٤خ ُـخ406ع ُؾ

(. 2 هتقدـ هستكل) الصحيحة المغكية كالكتابة التعبير ك القراءة بهيارات الطالب تزكيد
 اذز٤بض٣خ ٓوطضاد

  أُؼِٞٓبد ٓغزٔغ407ٓي

 بنية هف الهعمكهات هجتهع بهتطمبات التعريؼ كذلؾ كفئاتو، الهعمكهات هجتهع بهفيكـ الطالب تعريؼ
  . الهعمكهات هف كاحتياجاتو ، تحتية

  ٝأُؼِٞٓبد أٌُزجبد ك٢ االؼزطار٤غ٤خ اُزحبُلبد408ٓي

 في كالخدهات كالهصادر الهكارد في االقتصاد بيدؼ الهكتبات، بيف التحالؼ بناء بأىهية الطالب تعريؼ
  .عمييا الحصكؿ كصعكبات الهعمكهات في الهتزايد النهك ظؿ

 اُربٓػ أُؽزٟٞ

 ئعجبض٣خ ٓوطضاد

  أُٞضٞػ٤خ اُلٜطؼخ501ٓي

 كهراكز الهكتبات في تتـ التي الفنية العهميات هف كعهمية الهكضكعية الفيرسة عهمية عمى التعرؼ
دراؾ الهعمكهات،  عمى القدرة كذلؾ الهستفيديف، خدهة في كدكره ككظائفو الهكضكعي الفيرس هككنات كا 

 .العالهية لمقكاعد كفقا الهعمكهات ألكعية الهكضكعية الفيرسة عهؿ

 (2 )ٝئربحزٜب أُظبزض ٝطق هٞاػس502ٓي

 كآليا يدكيا الببميكجرافي الكصؼ عهمية إلجراء البلزهة كالخبرات كالهيارات بالهعارؼ الطالب دعـ إلى ييدؼ
 الببميكجرافي لمكصؼ الفارقة القكاعد يتناكؿ حيث ،( الثانية الفرقة )التهييدم الهستكل في دراستو يتـ لها

 فيرسة إلى لتحكيميا الفيرسة عهمية في اآللي الجانب تناكؿ إلى باإلضافة الكتب غير الهكاد لبعض
. هحسبة

 ٝاإلٌُزط٤ٗٝخ اُزو٤ِس٣خ أُؼِٞٓبد ذسٓبد503ٓي

 أك كرقي شكؿ في كانت سكاء هعمكهات خدهات هف الهعمكهات كهرافؽ الهكتبات تقدهو ها عمى التعرؼ
.    الخدهات ىذه هف الهستفيديف احتياجات عمى كالتعرؼ تقديهيا، سبؿ ك الكتركني،
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 اُغبض١ األضش٤ق504 ٓي

 الهؤسسات تقتنييا التي الفنية الكثائؽ هجاؿ في هتخصص يككف أف تؤىمو التي بالهعارؼ الطالب تزكيد
 لمعهميات تطبيقو ك الكثائؽ تمؾ كاسترجاع كتنظيـ لحفظ العمهية القكاعد تطبيؽ خبلؿ هف بالدكلة، الهختمفة
 . لذلؾ البلزهة الفنية

 اإلٌُزط٤ٗٝخ أُؼِٞٓبد ٓظبزض505ٓي

 كطرؽ االلكتركنية، البيئة في عمييا الحصكؿ كسبؿ الرقهي، شكميا في الهعمكهات بهصادر الطالب تعريؼ
 .هنيا الهعمكهات عمى كالحصكؿ تنظيهيا

 [ًِجخ ٓزطِت( ] 3 )اٗغ٤ِع٣خ ُـخ506ئٕ ُؾ

 .أكؿ هستكل االنجميزية بالمغة كالتحدث الكتابة بهيارات الطالب تزكيد إلى ييدؼ

 اذز٤بض٣خ ٓوطضاد

 ٝاإلٗؽب٤ٗخ االعزٔبػ٤خ أُؼِٞٓبد ٓظبزض507ٓي

 الهكتبات في الهقتنيات هصادر هف كهصدر كاإلنسانية، االجتهاعية الهعمكهات هصادر عمى التعرؼ
 هيارات تنهية كأيضا. الهرجعية الهصادر هف الهستفيديف تساؤالت عؿ اإلجابة كذلؾ. الهعمكهات كهراكز
.  الهعمكهات هصادر هع التعاهؿ في الطالب

  ٝاُزطج٤و٤خ اُطج٤ؼ٤خ أُؼِٞٓبد ٓظبزض508ٓي

 كهراكز الهكتبات في الهقتنيات هصادر هف كهصدر كالتطبيقية، الطبيعية الهعمكهات هصادر عمى التعرؼ
 في الطالب هيارات كتنهية. الهرجعية الهصادر هف الهستفيديف تساؤالت عؿ اإلجابة كذلؾ. الهعمكهات
. الهعمكهات هصادر هع التعاهؿ

 اُؽبزغ أُؽزٟٞ

 ئعجبض٣خ ٓوطضاد

  ٝاالؼزرالص اُزٌش٤ق601ٓي

 أنكاع كأيضا كأشكاليا، الكشافات الهعمكهات،كأنكاع ألكعية الهكضكعي التحميؿ أساليب عمي التعرؼ
 . هنيا اإلفادة كأكجو نشرىا كقنكات الهستخمصات
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 (1 )اُ٘ٞػ٤خ أُؼِٞٓبد ٓإؼؽبد602ٓي

 عمى التعرؼ ك الهعمكهات كهراكز الهكتبات هف األنكاع ببعض الطالب تعريؼ إلى الهقرر ىذا ييدؼ
 بو تقكـ فيها الهعمكهات تكنكلكجيا استثهار كسبؿ األخرل هنيا كؿ تهيز التي كالخدهات كالكظائؼ األىداؼ

 . خدهات هف تقدهو كها أنشطة هف

 (2 )االٗغ٤ِع٣خ ثبُِـخ ٓزرظظخ ٗظٞص603ٓي

  ) اإلنجميزية بالمغة الهتخصص الفكرم اإلنتاج قراءة عمى البلزهة المغكية الطالب هيارات رفع إلى ييدؼ
 (2 هتقدـ هستكل

 أُؼِٞٓبد ٓإؼؽبد ك٢ أُزٌبِٓخ ا٤ُ٥خ اُ٘ظ604ْٓي

 كالعكاهؿ كهككناتيا، خاصة، بصفة كالهتكاهمة عاهة بصفة اآللية النظـ هفيكـ تعريؼ إلى الهقرر ييدؼ
  .الهتكاهمة اآللية النظـ بناء هعايير ىي كها ، عهميا في الهؤثرة

 االؼز٘بزٟ اُضجظ ٗظ605ْٓي

 الضبط في الهستخدهة كاألدكات كالطرؽ الكسائؿ أىـ ككذلؾ االستنادم، الضبط بهفيكـ الطالب تعريؼ
 . آلية أك تقميدية كانت سكاء االستنادم لمضبط أدكات بناء ككيفية االستنادم،

 ٤ًِخ ٓزطِت( 3 )ػطث٤خ ُـخ606ع ُؾ

(. 3 هتقدـ هستكل ) الصحيحة المغكية كالكتابة التعبير ك القراءة بهيارات الطالب تزكيد
 اذز٤بض٣خ ٓوطضاد

  ٝأُؼِٞٓبد أٌُزجبد ٓغبٍ ك٢ اُحس٣ضخ االرغبٛبد607ٓي

 الهكتبات، في تنفيذه أك تطبيقو أهكف كها الهجاؿ، في التفكير اتجاىات بأحدث الطالب تعريؼ إلى ييدؼ
 .بالتخصص العالهية باالتجاىات كهكاكبتو الطالب لربط كذلؾ

  أُؼِٞٓبد ذسٓبد رؽ٣ٞن607ٓي
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 تسكيؽ في العمـ ىذا هف االستفادة ككيفو كالهكتبات، الهعمكهات هجاؿ في التسكيؽ بهفيكـ الطالب تعريؼ
. هعنكم أك هادم بهقابؿ الهكتبات تقدهو التي الخدهات

 اُؽبثغ أُؽزٟٞ

 ئعجبض٣خ ٓوطضاد

  أُؼِٞٓبد اؼزطعبع ٗظ701ْٓي

 بأهثمة أحاطتو ك لمهكتبات، أىهيتيا إدراؾ ك الهعمكهات، استرجاع نظـ بهفاىيـ الطالب تعريؼ إلى ييدؼ
. النظـ ليذه الرئيسية بالهككنات كذلؾ هباشرة، غير أك هباشرة كانت سكاء النظـ ىذه عمى

 أُؼِٞٓبد ٓإؼؽبد ئزاضح702ٓي

 تنهية كذلؾ الهعمكهات، كهراكز الهكتبات إدارة في الحديثة كاالتجاىات اإلدارة بكظائؼ الطالب تعريؼ
دارة الهستفيديف هع التعاهؿ في هياراتو   . الهعمكهات كهراكز الهكتبات كا 

  اُؼ٢ِٔ االرظب703ٍٓي

 إلى دفعو كذلؾ تحقيقو، كهقكهات كعناصره العمهي االتصاؿ كطبيعة بهفيكـ الطالب تعريؼ إلى ييدؼ
 .العمهية البحكث إعداد خبلؿ هف أهكف ها فيو اإلسياـ

 (2 )اُ٘ٞػ٤خ أُؼِٞٓبد ٓإؼؽبد704ٓي

 كهراكز الهكتبات هف األخر بالبعض الطالب تعريؼ إلي كييدؼ األكؿ، لمهقرر استكهاؿ الهقرر ىذا
 تكنكلكجيا استثهار كسبؿ هنيا كؿ تهيز التي كالخدهات كالكظائؼ األىداؼ عمى التعرؼ ك الهعمكهات
 .خدهات هف تقدهو كها أنشطة هف بو تقكـ فيها الهعمكهات

 ا٤ُٔسا٢ٗ اُؼ٢ِٔ اُزسض٣ت705ٓي

 تنهية ك الهعمكهات، كهراكز الهكتبات داخؿ كاإلدارم الفني العهؿ ههارسة عمى الطالب تدريب إلى ييدؼ
 .الهختمفة الهستكيات في درسو ها كؿ تطبيؽ عمى تدريبو كذلؾ. الهكتبي العهؿ هجاؿ في هيارتو

 

  (٤ًِخ ٓزطِت() 4 )اٗغ٤ِع٣خ ُـخ706ئٕ ُؾ



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

750 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

 .ثاف هستكل االنجميزية بالمغة كالتحدث الكتابة بهيارات الطالب تزكيد إلى ييدؼ

 اذز٤بض٣خ ٓوطضاد

  اُرج٤طح اُ٘ظ706ْٓي

 تطبيؽ ككيفية الهكتبات هحاؿ في الهستخدهة النظـ كاىـ ف كأنكاعيا الخبيرة النظـ بهفيكـ الطالب تعريؼ
 .الهكتبات أنهاط هختمؼ في الهعمكهات خدهات شتى عمى النظـ ىذه

 اإلٗزطٗذ ػ٠ِ أٌُزجبد ٓٞاهغ رظ707ْ٤ٔٓي

 كالهتطمبات االحتياجات ىذه كرفع الهكتبات، الحتياجات التحميؿ عهمية نحك الطالب هيارات رفع إلى ييدؼ
 بالهتطمبات اإللهاـ بعد هنفردا أك الهكاقع هصههي بهساعدة تنفيذه يهكف لمهكتبة، هكقع تصهيـ صكرة في

. لذلؾ البلزهة البرهجية
 اُضبٖٓ أُؽزٟٞ

 ئعجبض٣خ ٓوطضاد

  اُطه٤ٔخ أٌُزجبد801ٓي

 هف االستفادة كذلؾ. هنيجي بأسمكب الرقهية الهكتبة فكرة كتطبيؽ الرقهية، الهكتبة هفيكـ تكضيح إلى ييدؼ
 .الرقهية الهكتبات خبلؿ هف الهقدهة الهعمكهات خدهات تطكر في الهختمفة بهراحميا الكيب تقنيات

 (3 )االٗغ٤ِع٣خ ثبُِـخ ٓزرظظخ ٗظٞص802ٓي

 ) اإلنجميزية بالمغة الهتخصص الفكرم اإلنتاج قراءة عمى البلزهة المغكية الطالب هيارات رفع إلى ييدؼ
 (3 هتقدـ هستكل

 أُؼِٞٓبد ٝأذاله٤بد ٝٓؼب٤٣ط رشط٣ؼبد803ٓي

 بصكرة الهعمكهات هصادر هع لمتعاهؿ البلزهة الضركرية كالهفاىيـ الهعارؼ الطالب إكساب إلى ييدؼ
 تكنكلكجيا أفرزتو بها الطالب إحاطة ككذلؾ ، الرقهية أك الكرقية البيئة قي ذلؾ أكاف  سكاء قانكنية

 الهعمكهات كأخبلقيات كالهعايير التشريعات قضايا في االنترنت السيها كالهعمكهات االتصاالت

 االرظبالد ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد شجٌبد804ٓي
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 شبكات تطبيقات عمى التعرؼ خدهاتيا هف كاالستفادة الهعمكهات شبكات هع التعاهؿ هيارة الطالب إكساب
 الهعمكهات كهراكز الهكتبات في الهعمكهات

 ررطط ٓشطٝع805ٓي

 بث ك استرجاع ك كخزف تنظيـ هجاؿ في تطبيقي هشركع كتنفيذ ابتكار عمى الطالب تدريب إلى ييدؼ
 .اإلنترنت شبكة كتطبيقات تقنيات باستخداـ االلكتركنية البيئة في الهعمكهات

  (٤ًِخ ٓزطِت() 4 )ػطث٤خ ُـخ806ع ُؾ

  (.4هتقدـ هستكل) الصحيحة المغكية كالكتابة التعبير ك القراءة بهيارات الطالب تزكيد

 اذز٤بض٣خ ٓوطضاد

 اإلٌُزط٤ٗٝخ األضشلخ806ٓي

 الهعمكهات، كاسترجاع كخزف الهمفات كحفظ كالكثائؽ الهستندات تنظيـ في الحديثة بالنظـ الطالب تعريؼ
. كالهمفات البيانات كأهف اإللكتركنية األرشفة في الحديثة االتجاىات عمى التعرؼ إلى إضافة

   أُؼِٞٓبد ٓإؼؽبد ك٢ اُجطٓغ٤بد رطج٤وبد807ٓي

 كذلؾ.الهعمكهات خدهات هجاؿ في كتطبيقاتيا بيا الهرتبطة  األساسية كالهفاىيـ البرهجة تبسيط  إلى ييدؼ
 يهكف التي البرهجة لغات إحدل باستخداـ البراهج لكتابة األساسية بالهيارات الطالب إكساب إلى ييدؼ

 .الهختمفة الهكتبات هشركعات في استخداهيا
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  أُوطضاد رٞط٤ق

 األٍٝ أُؽزٟٞ

  :اإلعجبض٣خ أُوطضاد

ػاآلضؼػاضحادبػ100ػحدب

ػدارتانػ:ػأدبورغاػاضططتطدةػاضداراتػردد

ػاضطػررػطحتوى

 .اآللى بالحاسب الهتعمقة كالقكاعد الهبادئ الهقرر ىذا فى الطالب يدرس

 (101 زضّ( ) 1 )اُوس٣ْ أُؽطػ

 بكجيات  كاإللهاـ النشأة ليذه الهصاحبة كالظركؼ اإلغريقي الهسرح نشأة عمى  التعرؼ إلى الهقرر ييدؼ 
 كاألعهاؿ الكتاب أىـ  عمى التعرؼ إلى أيضان  ييدؼ كها ، القديهة هصر في بالهسرح الهتعمقة النظر

 الهسرحية األعهاؿ تحميؿ عمى القدرة  اكتساب ك اإلغريقي الهسرح في كالككهيدية التراجيدية الهسرحية
  .الهدركسة

 (102 زضّ ) ٝأٗٞاػٚ أُؽطػ ػِّٞ ئ٠ُ ٓسذَ

 التي المسرحية الدراسات وبين المكتوبة بالدراما أساساً  يعنى الذي األدب بين الفرق عمى التعرف إلى المقرر ييدف   
 االستعراضية الفنون كافة عمى التعرف إلى ييدف كما ، المسرحي والعرض المسرح خشبة عالم إلى بالضرورة تنتمي

لى ، المسرح خشبة مع المتداخمة   الدرامي بالنص المعنية التناول وطرق النقدية المناىج لكافة مختصرة دراسة وا 

. مسرحي عرض إلى يتحول حين الدرامي النص تثري التي والتقنيات الفنون ودراسة ، المسرحي العرض و

 (103 زضّ ) ٝاُلٕ٘ٞ أُؽطػ

 كهكسيقي تشكيمية فنكف هف الهسرحي العهؿ فى تتداخؿ التى الفنكف عمى التعرؼ إلى الهقرر ييدؼ 
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 الفف بكصفو الهختمفة  الفنكف بيذه الهسرح عبلقة دراسة ك ، كغيرىا العرائس كفف كسيرؾ كرقص غناء ك
 . الفنكف ىذه لكافة الشاهؿ

  (٤ًِخ ٓزطِت( ) 104 زضّ ( ) ُـ٣ٞخ ٜٓبضاد ) ػطث٤خ ُـخ

 ، العربية المغة في الشائعة المغكية األخطاء عمى الطالب يتعرؼ أف إلى الهقرر ييدؼ

 الصحيحة القراءة هبادلء عمى كالتعرؼ ، جهاليان  تعاهبلن  لغتو هع كالتعاهؿ كتذكقيا التراكيب دالالت كدراسة 
. صحيحان  فيهان  الهعنى كفيـ

 : االذز٤بض٣خ أُوطضاد

  (105 زضّ()1 )اُؼب٢ُٔ أُؽطػ ربض٣د

 كتابيـ أىـ كيدرس ،  األكركبى الهسرح هثؿ العالهية الهسارح اىـ نشأة دراسة إلى الهقرر ىذا ييدؼ
 . الهعاصرة الهرحمة إلى العالهى الهسرح تطكر هراحؿ يتتبع ك كعركض نصكص هف كاعهاليـ

 (106زضّ ) اإلٗؽب٤ٗخ ٝاُؼِّٞ أُؽطػ

 النفس كعمـ كالفمسفة االجتهاع عمـ : هثؿ اإلنسانية كالعمكـ الهسرح بيف العبلقة دراسة إلى الهقرر ييدؼ 
 فف تطكير في العمكـ ىذه هف اإلفادة كيفية دراسة ك الهسرح فف عمى اإلنسانية العمكـ تأثير كدراسة ، كغيرىا
.  الهسرح

 (107 زضّ  ) ئشاػ٤خ زضآب

 األساسى كالعنصر كتابتيا كتقنيات تطكرىا: حيث هف اإلذاعية الدراها  عمى التعرؼ إلى الهقرر ييدؼ 
 األخرل اإلعبلهية الكسائؿ إلى إضافة ، اإلذاعية الدراها خصائص  دراسة إلى ك، الصكت كىك فييا

 كدراسة ، الهسرحى الفف كبيف جهيعان  بينيا فيها كالجهالى التقنى التداخؿ هدل لتكضيح كذلؾ بالهسرح
 . االذاعية الدراها إخراج تقنيات ك االذاعية لمتهثيمية الهختمفة االشكاؿ

  (108 زضّ ) اُحس٣ضخ اُزو٤٘بد ٝاؼزرساّ اُؼ٢ِٔ اُجحش ٓ٘بٛظ
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 الهختمفة العمهي البحث أنكاع كدراسة ،كخصائصو ، العمهي البحث هفيكـ دراسة إلى الهقرر ييدؼ 
 عمى كالتعرؼ كأدكاتو الحديث العمهي الهنيج خطكات إلى باإلضافة ، كالتاريخي كالتجريبي الكصفي كالبحث
 هع العمهية الهناىج هف نهاذج استعراض طريؽ عف العمهي البحث أدكات عمى كالتعرؼ ، الهعرفة هصادر
 الهعمكهات تكثيؽ ككيفية العمهي البحث أخبلقيات عمى كالتعرؼ، كاإلشكالية الفرضية هفيكهى عمى التركيز
 . الهنيجية كالقراءة

 اُضب٢ٗ أُؽزٟٞ

  اإلعجبض٣خ أُوطضاد

 (عبٓؼخ ٓزطِت ) 200 حن : اإلٗؽبٕ حوٞم

  (201 زضّ( )2 )اُوس٣ْ أُؽطػ

 ييدؼ كها ، النشأة ليذه الهصاحبة كالظركؼ الركهاني الهسرح نشأة عمى  التعرؼ إلى الهقرر ييدؼ 
 ك الركهاني الهسرح في كالككهيدية التراجيدية الهسرحية كاألعهاؿ الكتاب أىـ  عمى التعرؼ إلى أيضان 

.  الهدركسة الهسرحية األعهاؿ تحميؿ عمى القدرة  اكتساب

  (202 زضّ ) ٝاإلص٘ٞؼ٤ُ٘ٞٞع٤ب أُؽطػ أٗضطثُٞٞع٤ب

لى، واإلثنوسينولوجيا المسرح أنثربولوجيا مصطمحات عمى التعرف إلى المقرر ييدف   فى اإلنساني السموك دراسة وا 
 و، الظاىرية األختالفات وراء من التماثالت عن والبحث تعبيري - قبل والما التعبيري المستوى فى المختمفة الثقافات
 معبرة ثقافية ظواىر باعتبارىا المختمفة والشعوب القبائل لدى الفرجة فنون و الشعبية الفمكمورية األدائية الممارسات دراسة
 الذي واإلثنوسينولوجى لممسرح األنثروبولوجي الجوىر عمى والتعرف ، إلخ ...والقيم والكون اإلنسان و لموجود رؤية عن
 مسرح لدراسة باإلضافة ، إلخ ... وموسيقى وطقس رقص من المتعددة التعبيرية األشكال ودراسة، الجذور الى العودة يتيح

  .الثقافات متداخل

/ ٓؽز٣ٞبد )أُؽطػ حطك٤خ / ئضبءح  / ئًؽؽٞاض  / ز٣ٌٞض   (203زضّ ()ٓٞؼ٤و٠ 

 كعي عمي الطمبة يككف كأف بيا العاهمة الهختمفة كالهيف الهسرح بتقنيات الطبلب تعريؼ إلى الهقرر ييدؼ
 .كهمحقاتيا الهسارح أشكاؿ عمي كاالطبلع البعض ببعضيا كعبلقتيا كعهميا الهسرحية بالهيف كعمـ

 (204 أٝض ُؾ ( ) ٤ًِخ ٓزطِت  ) حس٣ضخ أٝضٝث٤خ ُـخ
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 (206 زضّ ) ٓٔضَ ئػساز ٓ٘بٛظ :االذز٤بض٣خ أُوطضاد

 كفقان  ليس الهسرحية كالتجارب الهتعددة الههثؿ إعداد هناىج عمى الطالب يتعرؼ أف إلى الهقرر ييدؼ 
 هف الركاد عمى يتعرؼ ك ، كالهؤثرة الياهة الههثؿ إعداد كطرؽ االتجاىات عمى لمتأكيد بؿ تاريخى لتسمسؿ
 ، جركتكفسكى ، ككبك ، أرتك ، بريخت ، هايرىكلد ، بركؾ بيتر ، ستراسبرج لي ، ستانسبلفسكى أهثاؿ

  فى الههثؿ أساليب كدراسة ، كغيرىـ باربا اكجينيك

 (.  السينها – األذاعة – العرائس فف – الرقص – السيرؾ – الهسرح) 

 (207 زضّ( )2 )اُؼب٢ُٔ أُؽطػ ربض٣د

 لـ التى العالهية الهسارح يدرس حيث ،( 1 )العالهى الهسرح تاريخ هادة فى درسو ها الطالب يستكهؿ
 ( الكندم ك كاألسترالي كاإلفريقي اآلسيكم الهسرح بدايات ) هثؿ قبؿ هف يدرسيا

  (207 زضّ ) االرظبٍ ٝػِّٞ اُزِو٢ آ٤ُبد

 كأف  الهسرحية، ك  الدراهية العهميتيف في الهتمقي دكر أىهية الطالب يدرس أف إلى الهقرر ىذا ييدؼ 
 تقاليد هف بدءان  ؛ برهتيا الهسرحية العهمية قنكاتيا عمى تسير الهحددات هف هجهكعة لمهتمقي أف يدرؾ
 إلى الهسرحية العهمية تكجو التي الفرجة بتقاليد كانتياءان  ، الهسرحي الكاتب بيا يمتـز التي الهسرحية الكتابة
 هؤسسي أىـ كدراسة ، جهاليان  ك فكريان  هحتكاه فيـ ك العرض شفرات فؾ الهتمقي هعيا يستطيع التي الكجية
 . (إكك إهبرتك / جاكبسكف /بركب / سكريك / جريهاس )أهثاؿ االتصاؿ عمكـ نظريات

  (208 زضّ ) أُوبٍ ًزبثخ كٖ

 نقدية هقاالت كتابة عمى كالتدريب النقدم الصحفي الهقاؿ كتابة كيفية دراسة إلى الهقرر ييدؼ 
 الفنية الهقاالت تحميؿ عمى أيضان  التدريب ، سينهائية أك هسرحية كانت سكاءن  الدراهية األعهاؿ لهختمؼ
 . الهتنكعة كالهجبلت بالجرائد الهنشكرة النقدية

 ال الث المستوى

 : اإلجبارٌة المقررات
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  (301 زضّ( )1 )ٝاُزٔض٤َ اإلذطاط ٓ٘بٛظ

 هناىج أىـ عمى كالتعرؼ العالـ في الهسرحي اإلخراج لهناىج العمهية األصكؿ دراسة إلى الهقرر ىذا ييدؼ
 كبعض الهسرحية العركض بعض عمى كالهعاصرة العالهية اإلخراج هناىج أىـ كتطبيؽ العالهية اإلخراج

 أعهاليـ، عمى كتطبيقات العالهييف الهخرجيف أىـ عمى أيضان  الهختارة،كالتعرؼ الهسرحية النصكص
 فى الجسد عهؿ كطريقة دكر عمى التعرؼ ، الهتعددة الههثؿ إعداد هناىج عمى التعرؼ إلى باإلضافة

 الههثؿ صكت أىهية هدل عمى التعرؼ ، الفنية التيارات لهختمؼ كفقان  الهسرح خشبة عمى األداء كضع
 ك ، يحهمو اك يهثمو الذل كلمنص لمجسد اهتدادان  يعد ككيؼ ، الحركة عف تحميمو فى صعكبة أكثر يعد الذل
 الهسرحي العرض عناصر ككافة األخرل كاألصكات كاإليقاع بالهكسيقى البشرم الصكت ربط كيفية دراسة
 االرتجاؿ عهمية عمى كالتدريب اإلبداعية الطالب قدرات كتنهية كاإللقاء التهثيؿ فف عمى كالتدريب ، األخرل
 ، سكاه هع كتبادالتو عبلقاتو فى الحركة عمى قدرتو حيث هف اإلنسانى الجسد دراسة ، كالمفظي الحركي
 ( السينها – اإلذاعة – العرائس فف – الرقص – السيرؾ – الهسرح ) فى الههثؿ دراسة إلى باإلضافو
 كعبلقة ، الصكتى الجياز عمى كالتعرؼ ( ، كالحديثة هنيا القديهة      ) الههثؿ إعداد كطرؽ كهناىج
  .اإللقاء تقنيات دراسة إلى باإلضافة ، الهختمفة العرض بعناصر الصكت

  (302 زضّ ) أُؽطح٢ اُ٘ض رح٤َِ

 إلى ينتهى هسرحى نص تحميؿ لو تتيح التى كاألدكات الهناىج كافة عمى التعرؼ إلى الهقرر ىذا ييدؼ 
 كالسكسيكلكجيا كالتأكيمية كالتفكيكية كالبنيكية كالبراجهاتية السيهكلكجيا رأسيا كعمى هختمفة كثقافات عصكر
 هركنة هدل لتكضيح هختارة نصكص عمى تطبيقان  الهسرح كأنثركبكلكجيا الهسرحى لؤلدب النفسى كالتحميؿ

. كاالتجاىات الهصادر كهختمفة هتنكعة لنصكص هعالجتيا فى الهناىج تمؾ

  (303 زضّ ) اإلكط٣و٢ أُؽطػ

 فى القارة،كذلؾ حدكد كخارج داخؿ كتطكره اإلفريقى الهسرح نشأة تاريخ عمى التعرؼ إلى الهقرر ىذا ييدؼ 
 كافة عمى التعرؼ إلى باإلضافة كاالستقبلؿ التحرر عصر إلى كصكالن  كأثنائو االستعهارل الكجكد هاقبؿ فترة

  كالطقكس كالهراسـ الهسرحية قبؿ ها األشكاؿ

 . الخاصة المغة كهفردات اإليهائي الرقص أك القص أك السرد كهف
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 [ 304 ع ُؾ ( ] ٤ًِخ ٓزطِت ) ػطث٤خ ُـخ

 

 : االذز٤بض٣خ أُوطضاد

   (305 زضّ ) األزائ٤خ ٝاُلٕ٘ٞ أُؽطػ

 فيدرس الفنكف، ىذه لكافة الشاهؿ الفف بكصفو الهختمفة بالفنكف الهسرح عبلقة دراسة إلى الهقرر ىذا ييدؼ 
 الهسرح كدراسة بالهسرح، عبلقتيا فى العرائس كفف كالغناء كالهكسيقى كالسيرؾ الرقص كفنكف التشكيمى الفف

 . كالسيرؾ كالغناء التشكيمية كالفنكف كالهكسيقى بالرقص كعبلقتو

   (306 زضّ ) اُحط٢ً األزاء ٝرح٤َِ اُجبٗزٞٓب٣ْ كٖ

 كالهايـ " الهؤدم جسد عمى يعتهد الذم الهسرح ذلؾ ، " الكمهة " النص عمى الهؤسس غير الهسرح 
 األداء تحميؿ عمى تساعدىـ التي الهناىج الطبلب فيدرس ، " كغيرىـ – الرقص ك – الحركي كالتعبير
 هف الجسد الطبلب يدرس كها ، (كاألنثركبكلكجي – البراجهاتي ك – السيهيائي كالتحميؿ ) لمههثؿ الحركي
. الثقافات تداخؿ أك تعدد هنظكر

  أُؽطح٢ اُزأ٤ُق ك٢ رسض٣جبد

 التي الهسرحيات هف عدد قراءة طريؽ عف ذلؾ ك ، الهسرحية الكتابة أصكؿ دراسة إلى الهقرر ىذا ييدؼ 
 لمطبلب هتنكعة تدريبات الهقرر ىذا يقدـ كها ، نقدىا ك بتحميميا ليقكهكا هختمفة تيارات ك لهدارس تنتهي

 . العهمي كالتدريب النظرية بالدراسة هكىبتيـ ليصقؿ الهسرحي التأليؼ هينة احتراؼ في الراغبيف

 (308 زضّ ) اُطلَ ٓؽطػ

 بالنسبة أىهيتو ، خصائصو ، سهاتو كهاىى الطفؿ بهسرح الطالب تعريؼ إلى الهقرر ىذا ييدؼ
 قهسيف الى ينقسـ إنو حيث الطفؿ هسرح كأنكاع الطفؿ، بهسرح الخاص الهسرحى العرض لمطفؿ،عناصر

(. العرؽ طرؽ حسب- 2 /الهكضكعات حسب- 1)

 الرابع المستوى

  اإلجبارٌة المقررات



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

761 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

  (405 زضّ  ) اُٜ٘ضخ ٝػظط اُٞؼط٠ اُؼظٞض ٓؽطػ

 فضاء ضمن الدينية الطقوس أحضان في نشأ الذي المسرح وىو الوسطي العصور مسرح دراسة إلى المقرر ىذا ييدف  
 في المسرح دراسة إلى باإلضافة ، النيضة عصر إلى الوسيط العصر من المسرح وتطور الكاثوليكية المسيحية الكنيسة
 بقصد إحيائو ببعثو وذلك والروماني، اإلغريقى المسرح شعرية من إنطالقو الجديد الكالسيكى المسرح أو النيضة عصر
 الوسيط العصر فى الغربية المسرحية المؤلفات ألىم تحميمياً  عرضاً  المقرر يقدم و جديدة آفاق نحو بو والسير تطويره
 .واتجاتيا أعالميا ومستعرضا الفترة ىذة فى الدرامية واألنواع المسرحية الممارسة تطور وتتبع النيضة وعصر

  (406 زضّ( ) 1 )أُؽطح٤خ اُؼطٝع رح٤َِ

 عصور إلى تنتمي مسرحية وعروض نصوص تحميل لو تتيح التي واألدوات المناىج كافة دراسة إلى المقرر ىذا ييدف
 واالتجاىات، المصادر ومختمفة متنوعة وعروض لنصوص معالجتيا في المناىج تمك مرونة مدى لتوضيح مختمفة وثقافات

 إلى استنادان  هنيا كالتحقؽ اختبارىا تـ أك، عمييا المتعارف التحميل مناىج من مفيرسة مجموعة دراسة إلى باإلضافة
 هف بالتهكيف الكفيمة األدكات كتكفير، الزكايا كافة هف الرؤل كافة تكضيح بغرض النقدية النظريات أحدث
 .دالة عناصر هف عميو يشهؿ ها بكؿ ها هسرحي عرض كتحميؿ تمقي

  (407 زضّ ) االهظ٠ اُشطم ٓؽطػ

 التاريخ ذات األقصى الشرؽ بمداف هف عدد في األقصى الشرؽ هسرح دراسة إلى الهقرر ىذا ييدؼ 
 النشأة:حيث هف القديـ الياباني كالهسرح القديـ الصيني كالهسرح القديـ اليندم كالهسرح الهسرحي،
 الهسارح ىذه كعناصر اشكاؿ دراسة  إلى باإلضافة الهسرحي، العرض كخصائص الدراها كخصائص
 .كالجهيكر الهسرحى كالديككر التهثيؿ حيث هف الهختمفة

  [٤ًِخ ٓزطِت ( ] 408 أٝض ُؾ ) اٝضٝث٤خ ُـخ

 لمكتابة الضركرية الهيارات كاستخداـ كفيـ التعرؼ عمى الطبلب تساعد لغة  دراسة إلى الهقرر ييدؼ 
 . االنجميزية المغة باستخداـ التكاصؿ عمى كالقدرة كالقراءة

 : االذز٤بض٣خ أُوطضاد

 

  (405 زضّ  ) اُظٞضح رح٤َِ ٓ٘بٛظ
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 أىـ أحد بهثابة العشريف القرف هطمع هنذ اعتبرت كالتى الهسرح فى الصكرة دراسة إلى الهقرر ىذا ييدؼ 
 كقياس الفضاء هعالجة لطرؽ كفقان  كاعدادىا الهسرحية الصكرة دراسة كيتـ ،  الهسرحي العرض هككنات
 الديككر عناصر هع تشكيمى نحك عمى كذلؾ كالتحاهيا لمههثؿ الحركي األداء صياغة فى هشاركتيا هدل

 كأساليب الدعائى الهمصؽ خبلليا هف يحمؿ التى األساليب دراسة إلى الهقرر ىذا ييدؼ ،كها األخرل
 .  األخرل كاألساليب كالهحاجاة اإلقناع

  (406 زضّ ) ٝاالضرغبٍ أُؽطػ

 ككبك جاؾ إلسياهات تجارب يعرض كها ، الهسرحي االرتجاؿ هجاالت بداية  تناكؿ  إلى الهقرر ييدؼ 
 التي التدريبات لداللة  كافيان  شرحان  الهنيج يقدـ كها ، الهجاؿ ىذا فى كغيرىـ هكشكيف كارياف كداريكفك
 لمفف أشهؿ رؤية أجؿ هف الدراها خمفية في أىهيتيا كيؤصؿ هختمفة ثقافات في االرتجاؿ هدربك يستخدهيا
 . االرتجاؿ فف عمي لمتدريب عمهي هنيج إيجاد  كيحاكؿ الهسرحي

  (407 زضّ ) رِلع٤ٗٞ٣خ زضآب

 السينها هف كؿ بيف النكعية الفركؽ أىـ الهقرر كيتناكؿ . الهختمفة بأنكاعيا التمفزيكنية الدراها دراسة 
 ) الخصائص بعض فى عنيا يختمؼ الكقت هرئيان  كسيطان  بكصفو التمفزيكف أف هنطمؽ هف كالتمفزيكف
 الخطكاط تعدد – الخصائص بعض كتغيير فيو التحكـ عمى القدرة – الهستهر الهنزلى الكجكد – الجهيكر
 (. الطكيمة –الهنفصمة الهتصمة الحمقات ذات )التمفزيكنية الهسمسبلت أنكاع الهقرر يتناكؿ ..(. الخ الدراهية
 بيف النكعية الفركؽ أىـ عمى يتعرؼ أف ك التمفزيكنى الهسمسؿ كتابة ككذلؾ الناجح الهسمسؿ شركط دراسة

 . الهتعددة كالسهعية الهرئية الكسائط

 ( 408 زضّ ) اُؼطائػ ٓؽطػ

 كاسع فف العرائس فف ، كالحضارات البمداف هختمؼ فى كنشأتو العرائس فف تاريخ دراسة إلى الهقرر ييدؼ
 كدراسة، الصغير الهتفرج نحك الكاهؿ شبو كتحكلو أساسان  الكبار ليخاطب التاريخ عبر كتطكر كلد كرحب
 العرائس  أنكاع كدراسة البشرم بالهسرح أسكةن  العمهي التقدـ هف كاستفادتو التاريخ عبر كتطكره الفف ىذا
 بطريقو لصناعتيا الهختمفو الطرؽ عمى كالتدرب( إلخ ... الظؿ خياؿ – الجكانتى اك اليد – الهاريكنت)

.  عهمية
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 الخامس المستوى

 : اإلجبارٌة المقررات

  (501 زضّ( ) 1 )االٝضث٢ أُؽطػ

 إسبانيا ك إيطاليا هثؿ ) األكركبية القارة بمداف في الحديثة الهسرحية الهؤلفات أىـ دراسة إلى الهقرر ييدؼ
 أعبلـ أىـ كعمى الببلد ىذه في الهسرح اتجاىات أىـ عمى يتعرؼ كها ( إلخ.....ركسيا ك كألهانيا فرنسا ك

سبانيا إيطاليا في الهسرحية الكتابة التجاىات التاريخي التطكر يدرس كذلؾ. الحديث األكركبي الهسرح  كا 
 . لمدراسة الهختارة النصكص بعض خبلؿ هف الحداثة سهات عمى يتعرؼ ك.العشريف القرف خبلؿ كفرنسا

  (502 زضّ ) اُؽ٤٘ٔبئ٢ اُ٘وس ا٢ُ ٓسذَ

 بالمغة الخاصة كالهفاىيـ كالهصطمحات الهنيجية ك الفنية السينهائي النقد أدكات دراسة  إلى الهقرر ييدؼ 
 الهختارة األفبلـ لهقدهات بتحميؿ الهقرر  ييتـ كها العمهية، النقدية كالكتابة  السينهائي كالسرد السينهائية
 . اإليطالية ك الهصرية الكاقعية السينها هف نهاذج دراسة كذلؾ ، لمدراسة

  (503 زضّ( ) 1 )اُسضآب ٗظط٣خ

 الذيف الهسرحييف الكتاب أىـ كعمى ، اآلف حتى النيضة عصر هنذ الهختمفة الدراها أشكاؿ عمى يتعرؼ
 الدراها تطكر تاريخ كعمى دراهي شكؿ لكؿ الههيزة السهات كعمى ، الدراها تطكر في األثر كبير ليـ كاف
 التي الظركؼ عمى ككذلؾ.تطكراتيا آخر ك الحديثة الدراها نظرية إليو كصمت ها كأىـ العصكر هختمؼ في

.  الدراها تطكر إلى تؤدم

  (504 زضّ ) اُؼطث٢ أُؽطػ اطٍٞ

 فنكف شرح هع العربي الهسرح لبدايات الهسرحية بالنهاذج هدعهان  تاريخيان  عرضان  تقديـ الي الهقرر ييدؼ 
 ك االجتهاعية الظركؼ تحميؿ إلى باإلضافة ،( كالساهر الظؿ كخياؿ القراقكز )هثؿ القديـ العربى الهسرح
 ركاد هف كانكا سكاء العرب الكتاب أعهاؿ ألىـ  دراسة ،كذلؾ العربى الهسرح ظيكر إلى أدت التى السياسية
 العربى الهسرح هف لنهاذج تحميؿ بتقديـ االىتهاـ هع النثرية العربية الدراها ركاد اك الشعرية العربية الدراها
  .كالنثرل الشعرل
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  [٤ًِخ ٓزطِت ( ] 505 ع ُؾ( ) اُ٘وس١ اُزحط٣ط كٖ )ػطث٤خ ُـخ

 كتابة كيفية دراسة إلى ييدؼ ،كها السميـ النقدم الهقاؿ كخصائص بسهات التعريؼ الهقررالي ىذا ييدؼ
 أك هسرحية كانت سكاءن  الدراهية األعهاؿ لهختمؼ نقدية هقاالت كتابة كعمى النقدم الصحفي الهقاؿ

 . الهتنكعة كالهجبلت بالجرائد الهنشكرة النقدية الفنية الهقاالت تحميؿ عمى الطالب تدريب  ككذلؾ سينهائية،

 : االذز٤بض٣خ أُوطضاد

  (506 زضّ( ) 2 )ٝاُزٔض٤َ االذطاط ٓ٘بٛظ

 إلى باإلضافة العالـ، في الهسرحي اإلخراج لهناىج العمهية األصكؿ عمى التعرؼ إلى الهقرر ىذا ييدؼ
 كيتعرؼ الهسرحي، اإلخراج هناىج ركاد أىـ دراسة كأيضان  الهسرحي، اإلخراج هناىج تطكر تاريخ دراسة
 عمى الهسرحي،كالتطبيؽ اإلخراج تطكر كهراحؿ العالهية، اإلخراج هناىج أىـ ك اإلخراج، هصطمحات عمى
 الهسرحية النصكص كبعض الهسرحية العركض بعض عمى كالهعاصرة العالهية اإلخراج هناىج أىـ

 . أعهاليـ عمى كتطبيقات العالهييف الهخرجيف الهختارة،كأىـ

  (507 زضّ ) اُغؽس٣خ أُؽبضػ

 تكجيو في كبرل أكلكية الجسد تكلي كالتي  النص عمى هؤسسة الغير الهسارح دراسة إلى الهقرر ييدؼ 
 ىذه إثراء في أثركا الذيف كالركاد الهسرحية الفرؽ أىـ عمي التعرؼ كذلؾ ، الهتمقي إلى الهسرحي الخطاب
 . الهسارح ليذه كالثقافية الفمسفية السياقات يدرس كها ، الهسارح

  (508 زضّ ) ٝاٌُالؼ٤ٌ٤بد ُألؼطٞضح أُؼبططح أُؼبُغبد

 هختمفة نهاذج تقديـ ك  لؤلساطير اإلخراجية كالرؤل الدراهية الهعالجات دراسة إلى الهقرر ييدؼ 
 البناء إعادة: هنيا كهناىج طرؽ عدة عبر ىذا كيتـ  السينها أك الهسرح في سكاء الفنية، لمهعالجات
 الدالة، الههارسات كاالسترجاع، االستعادة الثقافي، السياؽ تغيير الهعاصرة، النظر كجية هف كالتصكير

 .اإليياـ ككسر النص تفكيؾ

  (509 زضّ ) أُؽطػ ك٢ اُزغط٣ت ارغبٛبد
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 كالتي التشكيمي الفف هدارس أىـ ،كعمى الهسرح في التجريب هفيكـ عمى التعرؼ  إلى الهقرر ىذا ييدؼ 
 ك الحديثة التجريبية االتجاىات أىـ دراسة إلى باإلضافة .الهسرحي الهشيد تطكر في األثر كبير ليا كاف

 االتجاىات ىذه فى التجريب كراء الدراهية األىداؼ بهعرفة الهقرر ييتـ كها .الهعاصرة الهسرحية التيارات
 .الهعاصرة التجريبية

 السادس لمستوى

 : اإلجبارٌة المقررات

  (601 زضّ( ) 1 )أُؽطح٢ اُ٘وس ٓ٘بٛظ

- التفكيكية- البنيكل- النفسي- االجتهاعي )الهختمفة النقدية الهناىج عمي التعرؼ إلي الهقرر ىذا ييدؼ 
 ييتـ كها ، هنيج بكؿ الخاصة كالهصطمحات الهفاىيـ أىـ بدراسة االىتهاـ هع( النسكم- السيهيكلكجي

 الهناىج بيف هقارنة عقد كذلؾ .الهختارة الهسرحية كالعركض النصكص لبعض هنيجي تحميؿ بتقديـ الهقرر
. تهيزىا التي الجكىرية السهات كفيـ الهختمفة النقدية

  (602 زضّ( ) 2 )األٝضٝث٢ أُؽطػ

 البمداف باقى فى الهسرح عمى يتعرؼ حيث( 1  )األكركبى الهسرح هقرر فى درسو ها الطالب يستكهؿ 
 هعظـ فى الهعاصرة الهسرحيو االتجاىات أحدث إلى كصكلنا أعبلهيا أىـ كعمى يدرسيا لـ التى األكركبيو
 األكركبية البمداف

  (603 زضّ) اُالر٤٘٤خ أٓط٣ٌب ٝٓؽطػ األٓط٢ٌ٣ أُؽطػ

 ،كعمى األهريكي الهسرح تطكر تاريخ ك األهريكية الهتحدة الكاليات تاريخ  عمي التعرؼ إلي الهقرر ييدؼ 
 خبلؿ هف األهريكي الهسرح دراسة إلي ييدؼ ،كها العشريف القرف في األهريكية الهسرحية الشخصيات أىـ

 بالهسرح الخاصة الهسرحية التطكرات ربط يتـ كها ، األهريكية  الهسرحية األعهاؿ ألىـ نقدية قراءات
 إلي أيضا الهقرر ييدؼ ،كها األكركبي الهسرح كبيف بينو الصمة رصد ك هنة الجانب ىذا بتطكر األهريكي
 في الهسرح أعبلـ عمى التعرؼ ك ، البلتينية أهريكا في الحديثة الهسرحية الهؤلفات أىـ كتحميؿ دراسة
 الفرؽ كأىـ البلتينية أهريكا في الحديثة الهسرحية الهؤلفات أىـ كعمى ، اتجاىاتيـ كأىـ البلتينية أهريكا
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 الكتابة التجاىات التاريخي التطكر عمي االطبلع إلى باإلضافة البلتينية أهريكا في الهخرجيف ك الهسرحية
 الهسرحيات لبعض تحميؿ  بتقديـ الهقرر ييتـ كها. العشريف القرف خبلؿ البلتينية أهريكا في الهسرحية
 . البلتينية كأهريكا أهريكا هسرح سهات تكضح التي الهختارة

  (604 زضّ) ٝاُؽ٤٘ٞؿطاك٤ب أُؽطح٢ أُؼٔبض

 هف كالعشريف الحادم كبدايات العشريف القرف في كتقنياتو الهسرح عهارة بداية تناكؿ إلى الهقرر ىذا ييدؼ 
 لتطكر عرضان  كيقدـ ، كركسيا الهتحدة كالكاليات أكركبا في كتصهيهيا الهسارح بناء بعهمية التعريؼ خبلؿ
 الهعاصريف لمهخرجيف الهعهارية اإلهكانيات تتيحو ها الهنيج يتناكؿ كها ، الهسارح لتمؾ الهعهارية الطرز
  الهعهارم بالتطكر السينكغرافيا عبلقة الهقرر يدرس كها .عركضيـ سينكغرافيا تصهيـ في

 [٤ًِخ ٓزطِت( ] 605 أٝض ُؾ ( ) أٝضٝث٤خ ثِـخ ٓؽطح٤خ ٗظٞص )أٝضٝث٤خ ُـخ

 الهسرح هبلهح عمي التعرؼ أجؿ هف كذلؾ األجنبية بالمغة هختارة هسرحيات لدراسة الهقرر ىذا ييدؼ 
 هيارة الطالب إلكساب لغتيا بنفس الهسرحيات ليذة كالتحميؿ بالنقد الهقرر ييتـ كها ، الهعاصر البريطاني

 . األجنبية بالمغة الهسرحية النصكص  كنقد كتناكؿ قراءة

 : االذز٤بض٣خ أُوطضاد

  (606 زضّ ) أُؽطح٠ اإلذطاط رسض٣جبد

 عمى يتعرؼ كها .الهسرحي الهخرج لهياـ  التاريخية التطكرات ألىـ الطالب دراسة إلي الهقرر ىذا ييدؼ
 جهيع كعمى الهسرحي العرض عمى لمقائهيف الهختمفة كبالهياـ الهسرح بخشبة الخاصة الهصطمحات كافة

 أهاـ بتقديهو كاكتهالو الهسرحي العرض إتهاـ حتى اجتيازىا الهسرحي الهخرج عمى التي الهراحؿ
  .هتكاهبلن  هسرحيان  عرضان  ابتكار عمي الطالب تدريب إلي أساسي بشكؿ الهقرر ييدؼ كها.الجهيكر

  (607 زضّ) اُل٤ِْ رح٤َِ

 أية عف هستقؿ بشكؿ :أكالن : هستكيات بعدة الفيمـ تحميؿ عمى لمطبلب تدريبات تقديـ إلي الهقرر ىذا ييدؼ 
 الهطركحة القضايا بعض فيـ إلى الهجيكد ىذا كييدؼ.الفيمهي التحميؿ نظرية إطار خارج هعرفية نظرية

 غيره،أك دكف الفيمـ بيذا الخاصة السينهائية المغة بهرتكزات يعرؼ ها شرح الهشاىد،هع هف كتقريبيا
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ف خطاب، كىك الفيمهي الخطاب تحميؿ طريؽ عف : ثانيان  .النكع نفس إطار في تدخؿ أفبلـ هع الهشتركة  كا 
 أخرل خطابات كهناىج كآليات أدكات هف يستعير ،فإنو السينها ىك هتهيز حقؿ داخؿ هف يتأسس كاف

 في الفيمـ تحميؿ : ثالثان … إلخ النفسي ،كالتحميؿ السكسيكلكجيا قبيؿ هف السينها عف ها نكعان  بعيدة كحقكؿ
 بنيكم ىك ها ك ، كبركب جريهاس عند الحاؿ ىك كها لسانية أصكؿ عمى يحيؿ سردم نصي، ىك ها إطار
. تعبيرم كجنس الفيمـ تمقي شركط إلى باإلضافة ىذا . البناء هتكاهمة ككحدة الفيمـ يعتبر حيث

  (608 زضّ( ) 2 )اُسضآب ٗظط٣خ

 الدراهية كالنظريات االتجاىات أىـ عمى يتعرؼ( 1 )الدراها نظرية هقرر فى درسو ها الطالب يستكهؿ  
، الركهانسية، الكبلسيكية بنظريات هركران ( 1 )الدراها نظريو هقرر هف إليو انتيى هها بدأ كالهعاصرة الحديثو
 . الهعاصرة ك الحديثة النظريات إلى كصكال كالعبث الكاقعية

  (609 زضّ ) ٝاُشؼج٢ اُزطاص٢ أُؽطػ

 تاريخ ك صفات  الطالب يعرؼ كها .الشعبي الهسرح هصطمح جدلية هناقشة إلي الهقرر ىذا ييدؼ 
 بعض كدراسة ،( الشعبية األغنية - الشعبية الحكاية- األلغاز- الشعبي الهثؿ )الشعبي األدب كأشكاؿ

 كراء الدراهية الكظيفة بتفسير الهنيج ييتـ كها .الشعبي األدب أشكاؿ تستميـ التي الدراهية النصكص
 . الهسرح النصكص في الشعبي األدب أشكاؿ استمياـ

 

 

 السابع المستوى

  :اإلجبارٌة المقررات

  (701 زضّ) ٝأُؼبطط اُحس٣ش أُظط١ أُؽطػ

 لمقرف كصكالن  عشر التاسع القرف هنذ الحديث الهصرم الهسرح لنشأة تحميمية دراسة إلى الهقرر ييدؼ 
 الهسرح اتجاىات دراسة إلى ييدؼ كها ، الهصرل الهسرح أعبلـ أىـ عمى التعرؼ إلى ك، كالعشريف الكاحد

 .  كعرضان  نصان  الهصرم



 

 
     

                                                                                                                     كلٌة اآلداب  

768 
 حلمى محمد/ أ              إسماعٌل محاسن/م

  (702 زضّ ) أُوبضٕ أُؽطػ

 األكلية الفكرة حيث هف كاحد ألصؿ تنتهي هسرحية نصكص بيف الهقارنة إلى الهقرر ىذا ييدؼ  
 بو الخاصة اإلخراجية كالهعالجات الهسرحي النص بيف الهقارنة إلى  باإلضافة ،( تراثية / أسطكرية)

  .الهسرحي العرض في كالهتجسدة

 (703 زضّ( ) 2 )أُؽطح٢ اُ٘وس ٓ٘بٛظ

 إليو كصمت ها أحدث  عمى يتعرؼ حتى ،( 1 )الهسرحي النقد هناىج هادة فى درسو ها الطالب يستكهؿ
 . كالهعاصرة الحديثة النقد كنظريات هدارس

  (704 زضّ ( ) 2 ) أُؽطح٤خ اُؼطٝع رح٤َِ 

 في التطكرات أحدث فيستكشؼ ، ( 1 ) الهسرحية العركض تحميؿ هادة في درسو ها الطالب يستكهؿ
 .  كنقدىا تحميميا ليستطيع عمييا كيتعرؼ الهعاصرة الهسرحية العركض

  [٤ًِخ ٓزطِت ( ] 705 زضّ ( ) اُ٘وس١ اُزحط٣ط كٖ ) ػطث٤خ ُـخ 

 لهختمؼ نقدية هقاالت كتابة عمى التدريب ك النقدم الصحفي الهقاؿ كتابة كيفية دراسة  إلى الهقرر ييدؼ 
 النقدية الفنية الهقاالت تحميؿ عمى أيضان  التدريب ، سينهائية أك هسرحية كانت سكاءن  الدراهية األعهاؿ
  الهتنكعة كالهجبلت بالجرائد الهنشكرة

 

 : االختٌارٌة المقررات

  (706 زضّ ) ٝاُؼطث٤خ أُظط٣خ اُؽ٤٘ٔب ربض٣د

 ييدؼ ك. 1952 حتى ك الصاهتة البدايات هنذ كالعربية الهصرية السينها لتاريخ دراسة الهقرر ىذا يقدـ 
 التاريخ رؤية عمى الطالب تدريب إلى  ييدؼ كذلؾ  ك التاريخ بيذا الهرتبطة الهعارؼ الطالب إكساب إلى
 السينها في التأريخ قضايا  هناقشة خبلؿ هف ذلؾ ك الهعرفية الهسمهات عف بعيدان  إشكالية قضايا شكؿ في

 كيفية عمى الطالب تدريب إلى الهقرر ييدؼ كذلؾ.. خاص بشكؿ الهصرية السينها في ك عاـ بشكؿ
 كذلؾ الهقرر يقدـ ؛ التاريخي الهنيج أدكات  استخداـ عمى تدريبو ك السينها هجاؿ في التاريخي البحث
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 كذلؾ الهقرر يناقش(. نهكذجا خهير ناصر ) عربي اتجاه خمؽ كهحاكلة الغربية السينهائية االتجاىات تأثير
. الفمسطيني الفيمـ خبلؿ هف التحرر كقضية اليكية قضايا

  (707 زضّ ) أُؽطػ ؼٞؼ٤ُٞٞع٤ب

 الهختمفة التاريخية فتراتو حيث هف كالهجتهع الهسرح فف بيف التبادلية العبلقة دراسة إلى الهقرر ييدؼ 
 نهاذج عمى كتطبيقيا االجتهاعي النقدم التحميؿ هناىج دراسة إلى ييدؼ كها ، كاجتهاعياى  كاقتصادياى  سياسياى 

      .كالهعركض الهكتكب الهصرم الهسرح هف

  (708 زضّ ) اُ٘ؽ١ٞ أُؽطػ

 الهسرحية كاألعهاؿ الدراهية الكتابات دراسة عبر النسكم الهسرح بهاىية الطالب تعريؼ إلى الهقرر ييدؼ 
 يحتكم ، كالثقافات العصكر كافة في النساء أبدعتيا التي األعهاؿ تمؾ ككذلؾ الهرأة لقضايا تتصدل التي

 هف تهكف التي الهنيجية الهداخؿ هختمؼ ككذلؾ الهرأة لهسرح كالنظرم التاريخي لمسياؽ دراسة عمى الهقرر
  القضايا أبرز كعمى كاألداء الدراها في كالهعاصرة الحديثة التجارب عمى التركيز يتـ. كالنقد بالتحميؿ تناكلو

. لمهرأة كالثقافية كالعرقية الجنسية اليكية تشهؿ التي لمجدؿ الهثيرة النسكية كالنظريات

  (709 زضّ ) رطج٤و٢ ٗوس

:  هثؿ كهنيجيأ نظريان  يهيزىا ها ك الهختمفة النقد اتجاىات عمى الطالب يتعرؼ أف إلى الهقرر ييدؼ 
 كأف ، النقدية الهناىج هف كغيرىا السيككلكجي ك األنثركبكلكجي ك االجتهاعي ك السيهيكلكجي الهنيج
  كالعرض النص بيف ها النقدية الهناىج تطبيؽ بيف االختبلفات يكضح

 اُضبٖٓ أُؽزٟٞ
 اإلعجبض٣خ أُوطضاد

  (801 زضّ ) ٝأُؼبطط اُحس٣ش اُؼطث٠ أُؽطػ

 االتجاىات أىـ عمي لمتعرؼ العربي الكطف في الهسرحية كالعركض النصكص دراسة إلى الهقرر ييدؼ 
 عبلقة يدرس كها ، األصيمة العربية كالثقافة العربي بالتراث عبلقتيا كهدم الهعاصرة الهسرحية كالتيارات

 . العربي الكطف في السياسية كاألنظهة الهجتهعية بالقضايا كالعركض النصكص تمؾ
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  (802 زضّ ) أُؽطح٠ اُرطبة رح٤َِ

 الفرؽ كدراسة ( الهسرحية اإلرشادات - الحكار ) الهسرحي الخطاب تحميؿ كيفية دراسة إلى الهقرر ييدؼ 
 . العاهية بالميجة أك الفصحى العربية بالمغة شعران  كالهكتكب نثران  الهكتكب الهسرحي الخطاب بيف

  (803 زضّ ) اُزِو٠ عٔب٤ُبد

 لمهتمقي أف تعريفو ك ، الهسرحية ك الدراهية العهميتيف في الهتمقي بدكر الطالب تعريؼ إلى الهقرر ييدؼ
 التي الهسرحية الكتابة تقاليد هف بدءنا ؛ برهتيا الهسرحية العهمية قنكاتيا عمى تسير الهحددات هف هجهكعة

 يستطيع التي الكجية إلى الهسرحية العهمية تكجو التي الفرجة بتقاليد انتياءان  ك ، الهسرحي الكاتب بيا يمتـز
 . جهاليان  ك فكريان  ، هحتكاه فيـ ك العرض شفرات فؾ الهتمقي هعيا

  (804 زضّ ) اُزرظض ك٠ ٓشطٝع

 ، الهتعددة  العمهي البحث كهناىج ، العمهي البحث أخبلقيات عمى الطالب يتعرؼ أف إلى الهقرر ييدؼ 
 طرحو فى هحددان  عمهيان  هنيجان  هتبعان  السميهة العمهية كالقكاعد بالطرؽ عمهى بحث إعداد كيفية عمى كالتعرؼ
 .الفنية الساحة عمى هعاصرة إشكالية يطرح كأف الهقدـ، البحث إلشكالية

  [٤ًِخ ٓزطِت ( ] 805 زضّ( ) األٝضٝث٤خ ثبُِـخ ٓؽطح٤خ ٗظٞص )أٝضٝث٤خ ُـخ

 الهسرحيات لتمؾ نقدية أعهاؿ عمى كاالطبلع ، اإلنجميزية بالمغة هختارة هسرحيات دراسة  إلى الهقرر ييدؼ
 تنهية ككذلؾ أجنبية لغة في الهسرحية النصكص قراءة في الهيارات تنهية إلى ييدؼ كها، ذاتيا بالمغة
. ذاتيا بالمغة األعهاؿ لتمؾ النقدم التناكؿ عمى القدرات

 : االذز٤بض٣خ أُوطضاد

   (806 زضّ ) ٝاألزة اُؽ٤٘ٔب

 هف...  الخ الهكازاة ك التناص ك كاالقتباس األدب ك السينها بيف الهختمفة العبلقات الهقرر ىذا يتناكؿ
 القدرات الطالب إكساب إلى ييدؼ ك. العالهية ك الهصرية السينها ك األدب هف تطبيقية نهاذج دراسة خبلؿ
 أعهاؿ ك أدبية أعهاؿ بيف بأشكاليا الهقارنة كذلؾ ك الربط إجراء عمى القدرة كذلؾ  ك النص لتحميؿ البلزهة
. سينهائية
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  (807 زضّ ) اُشؼطٟ أُؽطػ

لى ، الحر كالشعر العهكدم الشعر بيف الفرؽ دراسة إلى الهقرر ييدؼ   الهسرح تاريخ عمى التعرؼ كا 
 إلى الهقرر ييدؼ كها ، الهسرح ىذا ركاد أىـ عمى كيتعرؼ خصكصان  كالهصرم عهكهان  العربي الشعرم
 الههثؿ ك الهخرج ك الهؤلؼ هف خاصة تقنيات تتطمب كالتي الشعرم لمهسرح الهختمفة الطبيعة عمى التعرؼ

 بالشعر كتبت التي الشعرية الهسرحيات هف هختمفة نهاذج دراسة ك، الهسرح ىذا هع التعاهؿ عند الناقد ك
 . الحر بالشعر آخرل ك العهكدم

 

  (808 زضّ ) زضا٠ٓ ٝئػساز ئذطاع٤خ ضؤ٣خ

 عمى لمعرض قابمة لتصبح الهختمفة األدبية لمنصكص الهسرحي اإلعداد كيفية دراسة إلى الهقرر ييدؼ 
 هف بداية ها لنص هختمفة إخراجية رؤل كضع كطرؽ أساليب دراسة إلى الهقرر ييدؼ كها ، الهسرح خشبة
 يتـ  هسرحي كعرض تصكره إلى كصكالن  لو اإلخراجية الرؤية كضع سيتـ الذل لمنص الهفصؿ التحميؿ
 . الدالة الهسرحي العرض عناصر كافة  هع كيتعاهؿ الهسرح خشبة عمى تناكلو

  (809 زضّ ) أُؽطح٠ اإلٗزبط

 صعكده كحتى     النص اختيار هف بدءان  الهسرحي العهؿ إنتاج بهراحؿ الطبلب تعريؼ إلى الهقرر ييدؼ 
 النص إخراج في كدكره الهسرحي العهؿ عمى قائـ شخص كؿ كظيفة يدرس كها ، الهسرح خشبة عمى

. الهتمقي جهيكر أهاـ العناصر هكتهؿ هسرحي عرض إلى الهسرحي
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