
 
 

 

  
   

   



 



ــــالحضارة واللغات األوربیة القدیمةــالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللیسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم ـــــــــــــــــــ    
 

  

  

  

عدد   كود المقرر  اسم المقرر  م
  الساعات

الدرجة 
  الكلیة

متطلب   توزیع الدرجات
الحضور   سابق

  والمشاركة
تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

االمتحان 
  النھائى
  

متطلب [الحاسب اآللى   ١
  ]جامعة

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ١٠٠حسب

  اللغة الیونانیة القدیمة   ١
  ) ١قواعد وتدریبات ( 

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ١٠١حض

قواعد ( اللغة الألتینیة   ٢
  )١وتدریبات 

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ١٠٢حض

  اللغة الیونانیة الحدیثة  ٣
  )١قواعد وتدریبات ( 

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤  ١٠٣حض

قواعد ( اللغة اإلیطالیة   ٤
  )١وتدریبات 

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤  ١٠٤حض

  ١٠٥ لغ ع  اللغة العربیة   ٥
  متطلب كلیة 

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢    

              ١٨    المجموع  

 
 

كود   اسم المقرر  م
  المقرر

عدد 
  الساعات

الدرجة 
  الكلیة

متطلب   توزیع الدرجات
الحضور   سابق

  والمشاركة
تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

  
االمتحان 
  النھائى
  

مدخل إلى االدب   ١
  الیونانى

حض
١٠٦  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢    

حضارة الیونان   ٢
  والرومان

حض
١٠٧  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢    

تاریخ الیونان   ٣
  والرومان

حض
١٠٨  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢    

              ٢    المجموع  
  

  



  ـــــالحضارة واللغات األوربیة القدیمةالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللیسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم ـــــــــــــــــــ   

  :  الثانى المستوى

  ) إجباریة مقررات( 

كود   اسم المقرر  م
  المقرر

  عدد
  الساعات

الدرجة 
  الكلیة

  متطلب سابق  توزیع الدرجات

الحضور 
  المشاركةو

اختبار 
  أول

األسبوع (
  )السابع

اختبار 
  ثان

األسبوع (
الثالث 
  )عشر

االمتحان 
  النھائى

  حقوق اإلنسان  ١
  )متطلب جامعة(

  ٢٠٠حق 
  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ١    

اللغة الیونانیة   ٢
  القدیمة 

قواعد (
  ) ٢وتدریبات

حض
٢٠١  

اللغة الیونانیة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢
  القدیمة 

قواعد ( 
  ) ١وتدریبات

  ١٠١حض 
اللغة الألتینیة   ٣

قواعد (
  )٢وتدریبات

حض
٢٠٢  

اللغة الالتینیة               ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢
قواعد ( 

 )١وتدریبات
  ١٠٢حض

اللغة الیونانیة   ٤
  الحدیثة

قواعد (
  )٢وتدریبات

حض
٢٠٣  

اللغة الیونانیة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤
  الحدیثة

قواعد ( 
 )١وتدریبات

  ١٠٣حض
اللغة اإلیطالیة   ٥

قواعد (
  )٢وتدریبات

حض
٢٠٤  

  اللغة اإلیطالیة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤
قواعد (

 )١وتدریبات
  ١٠٤حض

اللغة األجنبیة   ٦
اإلنجلیزیة أو (

الفرنسیة أو 
 ) األسبانیة

  )متطلب كلیة(

لغ 
  ٢٠٥أج
  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢    

              ١٥    المجموع  

 

 



ــــــالحضارة واللغات األوربیة القدیمةالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللیسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم ـــــــــــــــــــ    
 

كود   اسم المقرر  م
  المقرر

عدد 
  الساعات

الدرجة 
  الكلیة

متطلب   توزیع الدرجات
  سابق

الحضور 
و 

  المشاركة

اختبار 
  أول

األسبوع (
  )السابع

  اختبار ثان
األسبوع (

الثالث 
  )عشر

االمتحان 
  النھائى

مدخل إلى األدب   ١
  الرومانى

حض
٢٠٦  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢    

تاریخ مصر فى   ٢
العصرین البطلمى 

  والرومانى

حض
٢٠٧  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢    

حض  یونانیةاثار   ٣
٢٠٨  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢    

              ٤    المجموع  
 

   



ــالحضارة واللغات األوربیة القدیمةـــالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللیسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم ـــــــــــــــــــ     

الثالث المستوى  

) إجباریة مقررات(    
عدد   المقرركود   اسم المقرر  م

  الساعات
الدرجة 

  الكلیة
  متطلب سابق  توزیع الدرجات

الحضور و 
  المشاركة

اختبار 
  أول

األسبوع (
  )السابع

اختبار 
  ثان

األسبوع (
الثالث 
  )عشر

االمتحان 
  النھائى

اللغة الیونانیة   ١
  القدیمة 

قواعد وتدریبات (
٣ (  

اللغة الیونانیة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٣٠١حض
  القدیمة 

قواعدوتدریبات(
  ٢٠١حض) ١

اللغة الالتینیة           ٢
قواعد وتدریبات (
٣(  

اللغة الألتینیة                ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٣٠٢حض
قواعد ( 

 )١وتدریبات 
  ٢٠٢حض

اللغة الیونانیة   ٣
  الحدیثة

  

اللغة الیونانیة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤  ٣٠٣حض
  الحدیثة

قواعد ( 
 )٢وتدریبات 

  ٢٠٣حض
بناء الجملة علم   ٤

  الیونانیة
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤  ٣٠٤حض

  )٢(اللغة العربیة   ٥
  )متطلب كلیة(

  ٣٠٥لغ ع
  

) ١(اللغة العربیة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢
  ١٠٥لغ ع 

              ١٤    المجموع  

   

كود   اسم المقرر  م
  المقرر

عدد 
  الساعات

الدرجة 
  الكلیة

  متطلب سابق  توزیع الدرجات

الحضور 
  المشاركةو

  اختبار أول
األسبوع (

  )السابع

  اختبار ثان
األسبوع (

الثالث 
  )عشر

االمتحان 
  النھائى

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٣٠٦حض  اللغة اإلیطالیة  ١
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٣٠٧حض  فلسفة یونانیة  ٢

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٣٠٨حض  اثار رومانیة  ٣

              ٤    المجموع  

 



  ـــــالحضارة واللغات األوربیة القدیمةالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللیسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم ـــــــــــــــــــ   

:  الرابع المستوى 

  ) إجباریة مقررات( 

كود   اسم المقرر  م
  المقرر

عدد 
  الساعات

الدرجة 
  الكلیة

  متطلب سابق  توزیع الدرجات

الحضور 
  والمشاركة

  اختبار أول
األسبوع (

  )السابع

  اختبار ثان
األسبوع (

  )الثالث عشر

االمتحان 
  النھائى

علم بناء الجملة   ١
  الالتینیة

حض
٤٠١  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤    

دیانة وأساطیر   ٢
  یونانیة

حض
٤٠٢  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢    

حض  اللغة اإلیطالیة  ٣
٤٠٣  

 اللغة اإلیطالیة  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤
قواعد (

 )٢وتدریبات
  ٢٠٤حض

األدب الیونانى   ٤
حتى نھایة 

  العصر الكالسیكى

حض
٤٠٤  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢    

اللغةاألجنبیة   ٥
 -اإلنجلیزیة()٢(

 - الفرنسیة
متطلب ) األسبانیة

  كلیة

لغ 
  ٤٠٥أج
  

اللغة األجنبیة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢
لغ أج ) ١(

٢٠٥  

              ١٤    المجموع  

  

كود   اسم المقرر  م
  المقرر

عدد 
  الساعات

الدرجة 
  الكلیة

متطلب   توزیع الدرجات
  سابق

الحضور 
  والمشاركة

  اختبار أول
األسبوع (

  )السابع

  اختبار ثان
األسبوع (

الثالث 
  )عشر

االمتحان 
  النھائى

اللغة   ١
الیونانیة 

  الحدیثة

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٤٠٦حض

فلسفة   ٢
  رومانیة 

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٤٠٧حض

فنون وًاثار   ٣
مصر فى 
العصرین 
البطلمى 

  والرومانى

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٤٠٨حض

              ٤    المجموع  
  

  



  ـــــــالحضارة واللغات األوربیة القدیمةالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللیسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم ـــــــــــــــــــ   

  : الخامس المستوى

) إجباریة مقررات(  
كود   اسم المقرر  م

  المقرر
عدد 

  الساعات
الدرجة 

  الكلیة
  متطلب سابق  توزیع الدرجات

الحضور 
  والمشاركة

  اختبار أول
األسبوع (

  )السابع

  اختبار ثان
األسبوع (

الثالث 
  )عشر

االمتحان 
  النھائى

و  ترجمة یونانیة  ١
 التینیة  

حض
٥٠١  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤    

حض األدب الھیلینستى  ٢
٥٠٢  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢    

اللغة الیونانیة   ٣
  الحدیثة

 

حض
٥٠٣  

اللغة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤
الیونانیة 

 الحدیثة
  ٣٠٣حض

دیانة وأساطیر   ٤
 رومانیة

حض
٥٠٤  

دیانة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢
وأساطیر 

 یونانیة
  ٤٠٢حض

  )٣(اللغة العربیة  ٥
  )متطلب كلیة(

لغ 
  ٥٠٥ع
  

اللغة العربیة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢
لغ ع ) ٢(

٣٠٥  
              ١٤    المجموع  

 
كود   المقرراسم   م

  المقرر
عدد 

  الساعات
الدرجة 

  الكلیة
متطلب   توزیع الدرجات

  سابق
الحضور 
  والمشاركة

  اختبار أول
األسبوع (

  )السابع

  اختبار ثان
األسبوع (

الثالث 
  )عشر

االمتحان 
  النھائى

حض  اللغة اإلیطالیة  ١
٥٠٦  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢    

حض  نصوص فلسفیة  ٢
٥٠٧  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢    

تاریخ  اللغات   ٣
  الرومانسیة

حض
٥٠٨  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢    

              ٤    المجموع  

 
 
 



  ـــــالحضارة واللغات األوربیة القدیمةالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللیسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم ـــــــــــــــــــ   

  :السادس المستوى

  ) إجباریة مقررات(  
عدد   كود المقرر  اسم المقرر  م

  الساعات
الدرجة 
  الكلیة

متطلب   توزیع الدرجات
  سابق

الحضور 
  والمشاركة

اختبار 
  أول

األسبوع (
  )السابع

  اختبار ثان
األسبوع (

الثالث 
  )عشر

االمتحان 
  النھائى

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٦٠١حض علم البردى  ١
األدب الرومانى   ٢

حتى نھایة 
 العصر الذھبى

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٦٠٢حض

اللغة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤  ٦٠٣حض اللغة اإلیطالیة  ٣
 اإلیطالیة

  ٤٠٣حض
مصر فى   ٤

المصادر 
الیونانیة 

 والرومانیة

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤  ٦٠٤حض

اللغة األجنبیة   ٥
اإلنجلیزیة ()٣(
 -الفرنسیة  -

) االسبانیة 
  )متطلب كلیة(

  ٦٠٥ لغ أج
  

اللغة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢
األجنبیة 

لغ أج ) ٢(
٤٠٥  

              ١٤    المجموع  

 
عدد   كود المقرر  اسم المقرر  م

  الساعات
الدرجة 

  الكلیة
متطلب   توزیع الدرجات

  سابق
الحضور 
  والمشاركة

اختبار 
  أول

األسبوع (
  )السابع

  اختبار ثان
األسبوع (

الثالث 
  )عشر

االمتحان 
  النھائى

اللغة الیونانیة   ١
  الحدیثة

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٦٠٦حض

حركة الترجمة   ٢
بین الیونانیة  

والعربیة 
  والالتینیة

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٦٠٧حض

األدب   ٣
  البیزنطى

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٦٠٨حض

              ٤    المجموع  
  

  



  ـ

  ـــــــالحضارة واللغات األوربیة القدیمةــــــــــــ  قسم لمرحلة اللیسانس ــــــــــــــ الئحة الساعات المعتمدةــــــــــــــــــ   

  : السابع المستوى

  ) إجباریة مقرارات(    
كود   اسم المقرر  م

  المقرر
عدد 

  الساعات
الدرجة 

  الكلیة
  متطلب سابق  توزیع الدرجات

الحضور 
  والمشاركة

  اختبار أول
األسبوع (

  )السابع

  اختبار ثان
األسبوع (

  )الثالث عشر

االمتحان 
  النھائى

حض علم النقوش  ١
٧٠١  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤    

األدب الرومانى   ٢
حتى نھایة 

 العصر الفضى

حض
٧٠٢  

األدب   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢
الرومانى 

حتى نھایة 
العصر 
 الذھبى
  ٦٠٢حض

اللغة الیونانیة   ٣
  الحدیثة

 

حض
٧٠٣  

اللغة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤
الیونانیة 
 الحدیثة 

  ٥٠٣حض
نصوص   ٤

 یونانیة
حض
٧٠٤  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢    

اللغة العربیة   ٥
  )متطلب كلیة(

لغ 
  ٧٠٥ع
  

اللغة العربیة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢
لغ ع ) ٣(

٥٠٥  
              ١٤    المجموع  

 
كود   اسم المقرر  م

  المقرر
عدد 

  الساعات
الدرجة 

  الكلیة
متطلب   توزیع الدرجات

  سابق
الحضور 
  والمشاركة

  اختبار أول
األسبوع (

  )السابع

  اختبار ثان
األسبوع الثالث (

  )عشر

االمتحان 
  النھائى

حض  اللغة االیطالیة   ١
٧٠٦  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢    

االدب الكالسیكى   ٢
  المقارن

حض
٧٠٧  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢    

التأثیرت الشرقیة   ٣
فى الحضارة 

  الیونانیة

حض
٧٠٨  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢    

              ٤    المجموع  

 



 
 

  ـــــــــــــــــــالحضارة واللغات األوربیة القدیمةالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللیسانس ـــــــــــــــــ  قسم ــــــــــــــ   
  ]ساعة معتمدة١٨: [المستوى الثامن

  )مقررات إجباریة (   
عدد   كود المقرر  اسم المقرر  م

  الساعات
الدرجة 

  الكلیة
  متطلب سابق  توزیع الدرجات

الحضور 
  والمشاركة

اختبار 
  أول

األسبوع (
  )السابع

اختبار 
  ثان

األسبوع (
الثالث 

  )عشر

االمتحان 
  النھائى

فقھ اللغتین   ١
الیونانیة 
 والالتینیة

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤  ٨٠١حض

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٨٠٢حض نصوص التینیة  ٢
 اللغة اإلیطالیة  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤  ٨٠٣حض اللغة اإلیطالیة  ٣

  ٦٠٣حض 
النقد األدبى عند   ٤

 الیونان والرومان
مدخل إلى   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٨٠٤حض

  االدب الیونانى
مدخل إلى 

االدب 
 الرومانى

   ١٠٦حض 
  ٢٠٦حض 

 )٤(اللغة األجنبیة  ٥
 - اإلنجلیزیة (

- الفرنسیة 
  )االسبانیة 

  )متطلب كلیة(

 لغ أج
٨٠٥  

  

اللغة األجنبیة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢
لغ أج ) ٣(

٦٠٥  

              ١٤    المجموع  
):یختار الطالب مقررین من الثالثة( مقررات اختیاریة   

كود   اسم المقرر  م
  المقرر

عدد 
  الساعات

الدرجة 
  الكلیة

  متطلب سابق  توزیع الدرجات

الحضور 
  والمشاركة

اختبار 
  أول

األسبوع (
  )السابع

اختبار 
  ثان

األسبوع (
الثالث 
  )عشر

االمتحان 
  النھائى

اللغة الیونانیة   ١
  الحدیثة 

حض
٨٠٦  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢    

علم األوستراكا   ٢
  والمسكوكات 

حض
٨٠٧  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢    

التأثیرت الشرقیة   ٣
فى الحضارة 

  الرومانیة

حض
٨٠٨  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢    

              ٤    المجموع  



  توصیف المقررات الدراسیة
  توصیف مقررات
  المستوى األول
  المواد االجباریة

  الحاسب اآللى ١٠٠حسب 
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیا 

  محتوى المقرر
  .اآللى بالحاسب المتعلقة والقواعد المبادئ المقرر هذا فى الطالب يدرس

  )١قواعد وتدریبات(الیونانیة القدیمة اللغة ١٠١حض
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة اسبوعیًا

  :ویتناول المقرر دراسة
  .وتطبيقات والثاني األول النوعين أسماء - ١    

   والماضي البسيط والماضي والمستقبل المضارع أزمنة في  ωبالنهاية المنتهية األفعال - ٢    
  .وتطبيقات األتم والماضي  التام والماضي المستمر

  .اإلشارة وأسماء oς   بالنهاية المنتهية الصفات -٣   

  .عامة تطبيقات -٤   

  )١قواعد وتدریبات (اللغة الالتینیة   ١٠٢حض
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة اسبوعیًا

  :ویتناول المقرر دراسة
  .عليها وتطبيقات والثالث والثاني األول النوع أسماء -١
 المضارع أزمنة في للمعلوم المبني في والثالثة والثانية االولى المجموعة أفعال دراسة -٢

 التام والمستقبل األتم والماضي التام والماضي المستمر والماضي البسيط والمستقبل
 .عليها وتطبيقات

 .عليها وتطبيقات األولى المجموعة صفات دراسة -٣

  .عامة تطبيقات -٤
  

  )١قواعد وتدریبات(الحدیثةاللغة الیونانیة ١٠٣حض
  أربع ساعات: عدد الساعات المعتمدة اسبوعیًا



 دراسة ايضاً ويتناول اهميتها مدى وبيان الحديثة اليونانية اللغة تاريخ بدراسة المقرر يبدأ
 والمقاطع المزدوجة واألصوات والساكنة المتحركة والحروف ونطقها األبجدية الحروف
  .المذكرة واألسماء والتنكير التعريف وأدوات االعراب وحاالت الكالم وأجزاء والكلمات

  )١قواعد وتدریبات( اللغة االیطالیة ١٠٤حض
  أربع ساعات: عدد الساعات المعتمدة اسبوعیًا

  :ویتناول المقرر
  . نطقها وكيفية الهجاء حروف دراسة -١
 والتنكير التعريف وأدوات والصفات األسماء دراسة -٢

 الجر وحروف الملكية وصفات الضمائر دراسة -٣

 .والترتيبية األصلية األعداد دراسة -٤

 .عامة تطبيقات -٥

  )متطلب كلیة( اللغة العربیة  ١٠٥لغ ع 

  

  المواد االختیاریة

  

  مدخل الى األدب الیوناني ١٠٦حض
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :ویتناول المقرر
 وتراجيديا وتعليمي غنائي وشعر ملحمة من فروعه وكل اليوناني األدب ببدايات التعريف
 وايسخولوس وهيسيودوس هوميروس مثل اليوناني األدب أعالم ودراسة وكوميديا

  .وغيرهم واريستوفانيس ويوريبيديس وسوفوكليس

  حضارة الیونان والرومان١٠٧حض
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :ویتناول المقرر
 والفترة المتوسط البحر وحضارة اليوناني والمجتمع العالمية والحضارة اليونانية الحضارة
 الصعود بين المدينة ودولة) والموكينية اإليجية الحضارة( اليونانية الحضارة من المبكرة

 روما أيضاً ويتناول اليوناني والمسرح والفلسفة واألدب اليوناني السياسي والفكر واإلنهيار
 الرومانية الجمهورية وتدهور المتوسط والبحر إيطاليا وحضارة وحضارتها القديمة



 والفلسفة واألدب الروماني والسالم وأغسطس واإلقتصادية اإلجتماعية والحياة وسقوطها
  اخيراً روما وسقوط الروماني والمسرح

  تاریخ الیونان والرومان ١٠٨حض
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

 بالد في سادت التي المبكرة الحضارات ويدرس اليونان بالد جغرافية على الطالب ويتعرف
 والنظام الطروادية والحروب الهيلليني للعصر ويتعرض والدورية الموكينية مثل اليونان

 الخاص الجزء وفي سطوتها، مقدونيا فرضت حتى اليونان بالد في ساد الذي السياسي
 التي والحروب عليها توالت التي الحكم وأنظمة روما مدينة نشأة الطالب يدرس بالرومان
 أوغسطس يد على األمن واستتاب اإلمبراطورية وقيام والداخل الخارج في الرومان خاضها
  . أوغسطس وخلفاء

  المستوى الثاني
  المواد االجباریة

  
  ]متطلب جامعة) [ ساعة واحدة(حقوق اإلنسان  ٢٠٠حق

  الشأن هذا فى الدولية بالمواثيق الطالب تعريف إلى المقرر هذا ويهدف

  )٢قواعد وتدریبات(اللغة الیونانیة القدیمة ٢٠١حض
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :ویتناول المقرر
 عليه وتطبيقات الثالث النوع أسماء -١

 عليها وتطبيقات الصفات مقارنة -٢

 عليهما وتطبيقات الوسيط وصيغة للمجهول المبني -٣

 عليها وتطبيقات معنى والمعلوم شكالً للمجهول المبنية األفعال -٤

  عامة وتطبيقات الملكية صفات -٥
  )٢قواعد وتدریبات (اللغة الالتینیة ٢٠٢حض

  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا
  :یتناول المقرر دراسة

  عليها وتطبيقات والخامس الرابع النوعين أسماء -١
 عليها وتطبيقات والرابعة المختلطة المجموعة أفعال -٢

 عليها وتطبيقات والمقارنة الصفات من الثانية المجموعة -٣



  عليها وتطبيقات األفعال مجموعات لجميع للمجهول المبني -٤
  )٢قواعد وتدریبات ( اللغة الیونانیة الحدیثة ٢٠٣حض

  أربع ساعات: عدد الساعات المعتمدة اسبوعیًا
  :یتناول ھذا المقرر

 والضمائر المختلفة بأنواعها والصفات والضمائر األسماء اعراب من اللغة قواعد دراسة
 الطالب تدريب على التركيز مع واألعداد المختلفة األزمنة في األفعال وتصريف الشخصية

  الصحيح النطق له يتسنى حتى النبرة استخدام كيفية على

  )٢قواعد وتدریبات(اللغة االیطالیة ٢٠٤حض
  أربع ساعات: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :على  یحتوي ھذا المقرر
 والمستقبل المضارع في والثالثة والثانية األولى المجموعات أفعال تصريف دراسة -١

   االخبارية الصيغة في والماضي
 بسيطة جمل وتكوين ايطالية لجمل السليمة القراءة على الطالب يتدرب -٢

  المحادثة على الطالب يتدرب -٣

 عربي - ايطالي القواميس استخدام على الطالب يتدرب -٤

 عامة تطبيقات -٥

 اليوناني واألثر األوائل الرواد مرحلة ثم الروماني لالدب االولى البدايات المقرر يتناول
 للعصر والتمهيد الفترة هذه في ظهرت التى األدبية الفنون وأبرز الرواد هؤالء على الواضح
  .والفضي الذهبي

  تاریخ مصر في العصرین البطلمي والروماني٢٠٧حض
  ساعتان: اسبوعیًاعدد الساعات المعتمدة 

 البطالمة استقالل ثم مصر ومنها الشرق بالد لغزو األكبر االسكندر حملة المقرر يتناول
 الفتح ثم البطالمة ملوك آخر وكليوباترا وحرقها األسكندرية مكتبة وانشاء مصر بحكم

 تحت مصر وحضارة مصر حيال الرومان وسياسة أوكتافيانوس يد على لمصر الروماني
  .واالجتماعية واالدراية الثقافية والحياة الروماني الحكم

  آثار یونانیة٢٠٨حض
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

 الفروع هذه من فرع وكل اآلثار علم تحتها يندرج التي الفروع عن عامة مقدمة يتناول
 أنواعها بكل والعمارة والتصوير والنحت العملة صناعة الطالب فيدرس حدة على



 في األثرية والمناطق للمتاحف بزيارة الطالب ويقوم والنقوش واألوستراكا والتيراكوتا
  .عملياً يدرسه ما ليطبق مصر

  المستوى الثالث
  المواد اإلجباریة

  
  )٣قواعد وتدریبات(اللغة الیونانیة القدیمة ٣٠١حض

  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا
  :ویدرس الطالب ما یأتي

  .عليها وتطبيقات االحتمالية الصيغة -١
 .عليه وتطبيقات القوي  البسيط الماضي -٢

 .عليها وتطبيقات التمني صيغة -٣

 .عليها وتطبيقات المدغمة األفعال -٤

  .عامة وتطبيقات األمر صيغة -٥
  )٣قواعد وتدریبات (اللغة الالتینیة ٣٠٢حض

  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا
  :ویدرس الطالب ما یأتي

 عليها وتطبيقات األفعال مجموعات لجميع المصدرية الصيغة -١

 .عليها وتطبيقات األفعال مجموعات لجميع األمر صيغة -٢

 .عليها وتطبيقات االشارة وأسماء الوصل وضمائر الشخصية الضمائر -٣

  .عليها وتطبيقات واالعداد الشاذة األفعال -٤
  اللغة الیونانیة الحدیثة٣٠٣حض

  أربع ساعات: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا
 والظروف والضمائر والصفات المختلفة بصورها واألفعال األسماء بقية دراسة المقرر يتناول

  والتعبير االنشاء وموضوعات المحادثة على تدريبات المقرر يتناول كما بأنواعها،

  علم بناء الجملة الیونانیة٣٠٤حض
  اربع ساعات: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

 وأفعال أسماء من عليه تحتوي وما اليونانية الجملة دراسة على المقرر هذا يحتوي
 كل على التطبيق ويتم أيضاً مختلفة وأزمنة مختلفة اعراب وحاالت وظروف جر وحروف

  .متنوعة بجمل ذلك

  )متطلب كلیة ( اللغة العربیة  ٣٠٥لغ ع



  المواد االختیاریة

  اللغة اإلیطالیة٣٠٦حض

  ساعتان: اسبوعياً المعتمدة الساعات عدد

  : على المقرر هذا يحتوي

  .المباشر وغير المباشر به المفعول ضمائر دراسة -١
  المدغمة الضمائر دراسة -٢

  والتعبير المحادثة على التدريب -٣

  عامة تطبيقات -٤
  فلسفة یونانیة٣٠٧حض 

  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة اسبوعیًا
 الطبيعيين للفالسفة ويتعرض اليونان عند الفلسفي الفكر بدايات دراسة المقرر يتناول

 وأفالطون سقراط الفلسفة، ازدهار عصر فالسفة دراسة الى ينتقل ثم والسوفسطائية
  .وأرسطو

  آثار رومانیة ٣٠٨حض 
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

 أقسامه بكل العمارة فن ثم تحته ستندرج التي والفروع اآلثار بعلم تعريف المقرر يتناول
 التي البلد بظروف وارتباطها وتطورها العملة وصناعة النحت وفن التصوير وفن

 الطالب ويقوم. والرومان اإلغريق من بكل وعالقتهم االتروسكيين وحضارة اصدرتها
  عمليا يدرسه ما ليطبق مصر في األثرية والمناطق للمتاحف بزيارة

  المستوى الرابع
  المواد اإلجباریة

  

  الجملة الالتینیةعلم بناء ٤٠١حض 
  اربع ساعات: عدد الساعات المعتمدة اسبوعیًا

  :یحتوي ھذا المقرر على 
 وحاالت وظروف جر وحروف وأفعال أسماء من عليه تحتوي وما الالتينية الجملة دراسة
  . متنوعة بجمل ذلك كل على التطبيق ويتم أيضا مختلفة وأزمنة مختلفة اعراب



  
  دیانة وأساطیر یونانیة٤٠٢حض

  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة اسبوعیًا
  

 تفسير ونظريات بالديانة األسطورة وارتباط األسطورة ومعنى الديانة معنى المقرر يتناول
  .الدينية واألعياد وطقوسها اليونانية واأللهة اليونان أساطير من ونماذج األسطورة

  اللغة اإلیطالیة٤٠٣حض
  ساعاتأربع : عدد الساعات المعتمدة اسبوعیًا

  :یحتوي ھذا المقرر على 

  الشرط وماضي الشرط ومضارع البعيد والماضي المستمر الماضي أزمنة دراسة -١
 والمقارنة الصفات وأنواع الملكية صفات دراسة -٢

 المختلفة بصوره النفي دراسة -٣

 عامة تطبيقات -٤

  األدب الیوناني حتى نھایة العصر الكالسیكي٤٠٤حض 
  ساعتان :عدد الساعات المعتمدة اسبوعیًا

  :یدرس الطالب في ھذا المقرر 
 والشعر لهسيودوس واأليام واألعمال لهوميروس واألوديسيا اإللياذة ، اليونانية المالحم
 والتراجيديا) وثيوكيديديس هيرودوت( اإلغريق والمؤرخين فيه كتبوا من وأهم الغنائي

  .أعالمها وأهم والكوميديا أعالمها وأهم

متطلب كلیة )  ( اإلسبانیة  –الفرنسیة  –اإلنجلیزیة ( األجنبیة اللغة  ٤٠٥لغ أج 
(  

  المواد اإلختیاریة

  اللغة الیونانیة الحدیثة٤٠٦حض
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة اسبوعیًا

 على عالوة االخبارية الصيغة في بنوعيه الثاني التصريف أفعال دراسة المقرر هذا يتناول
 باالسماء المتعلقة المختلفة والنهايات اإلشارة وأسماء الملكية وصفات ضمائر دراسة
 إلى الحديثة اليونانية من الترجمة كيفية على الطالب تدريب مع األخرى الصفات وأنواع
  .العربية



  فلسفة رومانیة ٤٠٧حض
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة اسبوعیًا

نظيرتها الرومانية وأثر مدرسة يتعرف الطالب في البداية على اثر الفلسفة اليونانية على 
األسكندرية في الفكر الروماني ثم يتعرف على شخصيات رومانية كان للفسلفة أثر واضح في 
  .كتابتها مثل لوكريتيوس وشيشرون وسينيكا والقديس اوغسطين وماركوس أوريليوس وغيرهم

  
  فنون وأثار مصر في العصرین البطلمي والروماني٤٠٨

  ساعتان: ة اسبوعیًاعدد الساعات المعتمد
 بالدراسة يتناول ثم والروماني اليوناني العصرين عن نبذه البداية في المقرر هذا يقدم

 العليا مصر ومعابد واليونانية المصرية والمقابر والرومانية واليونانية المصرية الديانة
  .والتصوير والنقش النحت وفنون األسكندرية واثار

  المستوى الخامس
  االجباریةالمواد 

  
  ترجمة یونانیة والتینیة٥٠١حض

  اربع ساعات : عدد الساعات المعتمدة اسبوعیًا
 علي الطالب لتدريب خصيصاً اعدت التينية ومختارات يونانية مختارات المقرر هذا يتناول

  .والتدقيق التحليل واالعراب الترجمة

  األدب الھللینستي٥٠٢حض
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة اسبوعیًا

  :یتضمن المقرر
 لذينلا واالدباء العلماء واهم وسلبياته وايجابياته وخصائصه وسماته الهللينستي بالعصر تعريف

 العالمية االداب علي وتأثيره لحقه وما عصور من سبقه بما وعالقته العصر هذا في كتبوا
  .الحضاري ودورها االسكندرية ومدرسة اثنائه ظهرت التي الفلسفية واالفكار

  اللغة الیونانیة الحدیثة٥٠٣حض
  اربع ساعات: عدد الساعات المعتمدة اسیوعیاًَ

 لكل المصدرية الصيغة بدراسة وذلك الحديثة، اليونانية للغة االساسية القواعد الطالب ليكم
 باليونانية الصحيح والتعبير وترتيبها الجملة تركيب لعلم دراسة مع واستخداماتها، االزمنة
  .وااللقاء والمحادثة التخاطب علي والتدريب الحديثة

  دیانة واساطیر رومانیة٥٠٤حض



  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة اسبوعیًا
 في المختلفة والتاثيرات بالديانة االسطورة وعالقة واالسطورة الديانة معني المقرر هذا يتناول
 هو وما الرومان اساطير من ونماذج وطقوسها الرومانية والمعبودات الرومان واساطير ديانة

  .عليها ودخيل اصيل

  )متطلب كلیة ( اللغة العربیة  ٥٠٥لغ ع 

  

  المواد اإلختیاریة

  اللغة االیطالیة٥٠٦حض 
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة اسبوعیًا

  :یحتوي ھذا المقرر علي
  

 .الوصل وضمائر والماضي المضارع في المؤول المصدر صيغة الطالب يدرس -١

  .قصيرة موضوعات كتابة كيفية علي الطالب يتدرب -٢
 .والتعبير والترجمة المحادثة علي التدريب في ويستمر الجملة بناء الطالب يدرس -٣

 .عامة تطبيقات -٤

  
  نصوص فلسفیة ٥٠٧حض

  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة اسبوعیًا
  :یحتوي ھذا المقرر علي

 امثال من اعمالهم لنا وصلت والتي المشهورين الفالسفة من مختارة يةففلس نصوص دراسة
 المختلفة الفلسفية المذاهب او المدارس دراسة مع الرومان عند وسينيكا االغريق عند افالطون

  .ذلك بعد روما الي تأثيرها وانتقل االغريق بالد في نشات التي

  تاریخ اللغات الرومانسیة٥٠٨حض
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة اسبوعیًا

  :یحتوي ھذا المقرر علي
 بداية ثم اللغة هذه كتاباتهم في تظهر الذين واالدباء العامية الالتينية اللغة هورظ كيف دراسة
 والفرنسية االسبانية مثل هاعن انفصلت والتي العامية اللغة هذه من اخري لغات ظهور

 ايضاً ماحدث وهو التعديل من شيء مع الالتينية بالكلمات اللغات هذه احتفاظ مع وااليطالية
  .اللغات هذه في لالجرومية بالنسبة



  المستوى السادس

  المواد االجباریة

  علم البردي٦٠١حض 
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة اسبوعیًا

  یحتوى ھذا المقرر على
 اللغة وانتشار مصر في البردي راقوا صناعة وبداية الكتابة مادة تطور الطالب يدرس

 والتقويم الباليوجرافيا، وعلم والروماني البطلمي العصرين في مصر في رسمية كلغة اليونانية
 البردية الوثائق من مختارات ويدرس والمكاييل، والموازيين واالرقام واالختصارات المصري
  .المجاالت كل في مصر علي للتعرف

  االدب الروماني حتي نھایة العصر الذھبي٦٠٢حض
  ساعتان: اسبوعیًاعدد الساعات المعتمدة 

  :یتناول المقرر
 الذهبي والعصر ذلك بعد الواضح االغريقي التأثير ثم حاله كان وكيف الروماني االدب بدايات
 عصر في االدبية والنهضة الفترتين هاتين واعالم) واالغسطية الشيشرونية الفترة( بفترتيه

  .اغسطس

  اللغة االیطالیة٦٠٣حض
  اربع ساعات: اسبوعیًاعدد الساعات المعتمدة 

  :بحتوي المقرر علي
 .واالتم المستمر الماضي في المؤول المصدر دراسة -١

 .االيطالية والي من الترجمة علي الطالب تدريب -٢

 هذه في مايدور كل يفهم ان ويحاول االيطالية باللغة ناطقه افالماً بالطال يشاهد -٣
 .االفالم

 قواعد من هسمادر ليطبق ايطالية نثرية و يةشعر نصوص قراءة علي الطالب يتدرب -٤
   .يقرأ ما علي

  مصر في المصادر الیونانیة والرومانیة٦٠٤حض
  اربع ساعات: عدد الساعات المعتمدة اسبوعیًا

  



 مصر عن تحدثت التي واالثرية واالدبية الوثائقية بانواعها المصادر دراسة المقرر يتناول
 وثقافية واجتماعية سياسية من المختلفة الحياة مظاهر علي الطالب يتعرف خاللها من والتي

  .نفسه هوميروس وحتي وبلوتارخوس هيرودوتوس كتابات من وخاصة

  ]متطلب كلیة ) [ اإلسبانیة  –الفرنسیة  –اإلنجلیزیة ( اللغة األجنبیة  ٦٠٥لغ أج 

  

  المواد االختیاریة

  اللغة الیونانیة الحدیثة٦٠٦حض
  ساعتان :عدد الساعات المعتمدة اسبوعیًا

  
 هذا في الطالب وينتهي معني، والمعلوم شكالً للمجهول المبنية االفعال وكذلك للمجهول المبني الطالب يدرس
  .المتقدمة المحادثة وموضوعات واالنشاء التعبير علي تدريبات علي عالوة المختلفة الضمائر باقي من المقرر

  والالتینیةحركة الترجمة بین الیونانیة والعربیة ٦٠٧حض
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة اسبوعیًا

  :یتناول المقرر
  

 الي اليوناني التراث نقل في هاورود الترجمة وحركة والرومان اليونان حضارة عن مقدمة
 الحضارة بها اهتمت التي جاالتموال اوروبا الي ونقله الالتينية اللغة الي ترجمته ثم العربية
 في العرب اماتسهوا) وغيرها الرياضيات الفلك، الصيدلة، ،الطب(      مثل ونقلتها ةالعربي

  .المجال هذا

  االدب البیزنطي٦٠٨حض
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة اسبوعیًا

  :یتناول المقرر
 مثل البيزنطية الثقافة مراكز في ظهرت التي البيزنطية والثقافة الحضارة عن مقدمة

 اوضاع عن ةذنب وكذلك. والعراق وسوريا مصر واديرة ودمشق والقسطنطينية االسكندرية
  .العصر هذا في اليومية والحياة والتعليم المراة

  
  المستوي السابع
  المواد اإلجباریة



  علم النقوش٧٠١حض
  أربع ساعات : عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :یحتوي المقرر علي
 الروماني والتقويم الرئيسية والالتينية اليونانية النقوش ومجموعات النقوش علم عن مقدمة

 ليتدرب منشورة وغير منشورة مختارة نقوش للطالب تقدم ثم بالالتينية االسماء كتابة وطريقة
  .عليها

  االدب الروماني حتي نھایة العصر الفضي٧٠٢حض
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :یحتوي  المقرر علي
 واالوضاع الرومانية االمبراطورية علي عامة نظرة ثم الذهبي العصر في االدب عن مقدمة

 مع الرواقية، والفسلفة بالريطوريقا االهتمام الي ادت التي والنفسية واالقتصادية السياسية
 عهد وكتاب وسينيكا، ولوكانوس بيرسيوس مثل وكالوديوس كاليجوال عهد كتاب دراسة

  .ومارتياليس وستاتيوس وكوينتليانوس االكبر بلينيوس امثال من فالفيوس

  اللغة الیونانیة الحدیثة٧٠٣حض
  اربع ساعات: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

 والمفعول الفاعل واسم الشرطية، والجملة االمر وصيغة والتخمين واالحتمال التمني صيغ الطالب يدرس
 مواد سماع خالل من والحوارات المحادثات علي الطالب تدريب مع الشخصية، غير واالفعال واستخداماتهما

  .االفالم هذه في مايدور كل يفهم ان ويحاول االيونانية باللغة ناطقه افالماً الطالب يشاهد كما. مسجلة

  نصوص یونانیة٧٠٤حض
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

 علي يتدرب حتي ايضاً مختلفة عصور ومن مختلفين الدباء مختارة نصوص الطالب يدرس
 تحليالً النص تحليل مع الطالب يجيدها اخري لغة أي او العربية الي اليونانية من الترجمة

  .مستقبالً نفسه علي ليعتمد للطالب تدريب بمثابة ذلك ويكون ايضاً، عليه والتعليق كامالً

  ]متطلب كلیة [ اللغة العربیة  ٧٠٥لغ ع 

  :المواد اإلختیاریة

  اللغة االیطالیة٧٠٦حض
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :یتضمن ھذا المقرر



 وغير المباشر والحديث والشرط االمر فيدرس االيطالية القواعد سةدرا من االنتهاء -١
  للمجهول والمبني المباشر

  .الطويلة المحادثات علي التدريب -٢
 .طويلة موضوعات كتابة -٣

  األدب الكالسیكي المقارن٧٠٧حض
  ساعتان: المعتمدة اسبوعیًاعدد الساعات 

 االدب هذا في والحديثة القديمة والنظرية المقارن االدب مفهوم علي البداية في الطالب يتعرف
  .تينيةوالال اليونانية اتمسرحيال ومقارنة المقارن االدب في المتبعة والقواعد المحاكاة ونظرية

  التأثیرات الشرقیة في الحضارة الیونانیة٧٠٨حض
  ساعتان: الساعات المعتمدة أسبوعیًاعدد 

  :یقدم ھذا المقرر
 المؤثرات انتقال وسائل ويتناول اليونانية الحضارة في اثرت التي الشرقية الحضارة عن نبذه

 ،الكتابة ،الفلسفة ،الديانة ،االساطير(والتأثر التأثير مجاالت عن ويتحدث اليونان، لبالد الشرقية
  ).لفنون ،العلوم

  الثامنالمستوي 
  المواد اإلجباریة

  
  فقة اللغتین الیونانیة والالتینیة٨٠١حض

  اربع ساعات: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا
 وضمائر وصفات واسماء أفعال من والالتينية اليونانية الكلمة تراكيب علم الطالب يدرس

 المختلفة اللهجات ومناقشة أوروبية الهند األم باللغة اللغتين هاتين عالقة توضيح مع وغيرها
  .والالتينية اليونانية العصور عبر الشكل حيث من للكلمات

  نصوص التینیة٨٠٢حض
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

 علي يتدرب حيث ايضاً مختلفة رعصو ومن مختلفين الدباء مختلفة نصوصاً الطالب يدرس
 تحليال النص تحليل مع الطالب يجيدها اخري لغة أي الي او العريبة الي الالتينية من ترجمةال

  .نفسه علي ليعتمد للطالب تدريب بمثابة ذلك ويكون ايضاً، عليه والتعليق كامال

  اللغة االیطالیة٨٠٣حض
  أربع ساعات: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا



  :یحتوي ھذا المقرر على
  .المختلفة االيطالي االدب عصور من مختارة نصوص قراءة -١
 اللغة من اتت التي االيطالية الكلمات لمعرفة قواميس من الطالب لدي توفر ما استخدام -٢

 .الالتينية

 .تاريخه طوال االيطالي االدب لها خضع التي التأثيرات دراسة -٣

 .النقد األدبي عند الیونان والرومان٨٠٤حض
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

 هوميروس من تطوره ومراحل النقد لظهور ىاالول البدايات اليوناني النقد مقرر يتناول
 وافالطون سقراط حتي والكوميديا التراجيديا وشعراء الغنائيين والشعراء وهسيودوس

  .وارسطو

 والبدايات الرومان عند والنقد االغريق عند النقد بين تربط مقدمة الروماني النقد مقرر ويتناول
 في األدبي النقد ازدهار عوامل ثم والكوميديا التراجيديا بشعراء بدءاً الرومان عند للنقد االولي
  .االنحدار هذا واسباب االدبي النقد فيه انحدر الذي الفضي العصر ثم الذهبي العصر

  ]متكلب كلیة ) [ اإلسبانیة  –الفرنسیة  –اإلنجلیزیة ( اللغة األجنبیة ٨٠٥لغ أج 

  :المواد االختیاریة

  اللغة الیونانیة الحدیثة ٨٠٦حض
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة اسبوعیًا

 يتناول كما) نثر شعر،( الحديث اليوناني االدب من مختارة نصوص دراسة المقرر هذا يتناول
 ضوء في السائدة االدبية والتيارات العالمية االداب من لها خضع التي تالتأثيرا دراسة

 اختيار سيتم الذين االدباء حياة سيرة علي الضوء يلقي كما والسياسية االجتماعية الظروف
  . كدراسة منهم نصوص

  علم االوستراكا والمسكوكات٨٠٧حض
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة اسبوعیًا

 االوستراكا علم ان اعتبار على االثار علم عن عامة مقدمة البداية في المقرر هذا يتناول
 ونماذج كااالوسترا هذه اجلها من صنعت التي االغراض ثم العلم هذا فروع احد والمسكوكات

 وصناعتها العملة تطور الطالب يدرس المسكوكات بعلم يتعلق وفيما ،للتدريب االوستراكا من
  سكها الذى البلد باقتصاد الجودة حيث من وارتباطها



  التأثیرات الشرقیة فى الحضارة الرومانیة ٨٠٨حض
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا 

 وسائل ويتناول الرومانية الحضارة فى أثرت التى الشرقية الحضارة عن نبذة المقرر هذا يقدم
 الفلسفة، الديانة، االساطير،( التأثير مجاالت عن ويتحدث لروما الشرقية المؤثرات انتقال
 .)الفنون

  

  

  

  

  
 


