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  ــــــــــــــــــــــــــ التاریخالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللیسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم ـــــــــــــــــــ   
 )٧  ( 

 
 

 
 عدد  المقرر كود  المقرر اسم  م

  الساعات
 الدرجة
  الكلیة

 متطلب  الدرجات توزیع
 الحضور  سابق

  والمشاركة
 اختبار
  أول

 األسبوع(
  )السابع

  ثان اختبار
 األسبوع(

 الثالث
  )عشر

 االمتحان
  النھائى

الحاسب اآللى   ١
  ]متطلب جامعة[

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ١٠٠حسب

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ١٠١لغ ع  )١(اللغة العربیة  ٢
تاریخ مصر القدیمة   ٣

)١(  
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ١٠٢ترخ 

التاریخ الیونانى منذ   ٤
أقدم العصور حتى 
القرن الخامس قبل 

  المیالد

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ١٠٣ترخ 

الدولة اإلسالمیة من   ٥
) ص(عصر الرسول 

الخلفاء وحتى نھایة 
  الراشدین

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ١٠٤ترخ 

مدخل إلى تاریخ   ٦
أوروبا العصور 

 الوسطى

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ١٠٥ترخ 

اصول التاریخ   ٧
  االوربى الحدیث

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ١٠٦ترخ 

منھح بحث تاریخى   ٨
 اسالمى –قدیم (

  )حدیث-  ووسیط

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ١٠٧ترخ 

              ١٦    المجموع  

 
 كود  المقرر اسم  م

  المقرر
 عدد

  الساعات
 الدرجة
  الكلیة

 متطلب  الدرجات توزیع
  سابق

 الحضور
  والمشاركة

 اختبار
  أول

 األسبوع(
  )السابع

  ثان اختبار
 األسبوع(

 الثالث
  )عشر

 االمتحان
  النھائى

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ١٠٨ترخ   الـــدولة األمـویـــة  ١

وثائق تاریخ مصر القدیمة   ٢
  بلغة أجنبیة

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ١٠٩ترخ 

تاریخ الخلیج العربى   ٣
  الحدیث والمعاصر

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ١١٠ترخ 

              ٤    المجموع  
  
  
  
  



  
ــــــــــــــــــــــــــ التاریخالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللیسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم ـــــــــــــــــــ    

  ]معتمدة ساعة١٩[الثانى المستوى
)إجباریة مقررات(   

 كود  المقرر اسم  م
  المقرر

 عدد
  الساعات

 الدرجة
  الكلیة

  سابق متطلب  الدرجات توزیع
 الحضور

  والمشاركة
 اختبار
  أول

 األسبوع(
  )السابع

  ثان اختبار
 األسبوع(

  )عشر الثالث

 االمتحان
  النھائى

    االنسان حقوق  ١
  ]متطلب جامعة [ 

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ١  ٢٠٠حق

 األوربیة اللغة  ٢
  ]كلیة متطلب)[١(

 لغ
  ٢٠١أور

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢    

 مصر تاریخ  ٣
  )٢(القدیمة

 مصر تاریخ  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٢٠٢ترخ
) ١(القدیمة

  ١٠٢ترخ
 الرومان تاریخ  ٤

 العصور أقدم منذ
 العصر نھایة حتى

 الجمھورى

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٢٠٣ترخ

 الحضارة  ٥
  اإلسالمیة

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٢٠٤ترخ

 الدولة تاریخ  ٦
  )١( البیزنطیة

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٢٠٥ترخ

 الدولة تاریخ  ٧
  العثمانیة

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٢٠٦ترخ

 قدیم( بحث قاعة  ٨
 ووسیط اسالمى –
  )حدیث -

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٢٠٧ترخ

             ١٥    المجموع  

 
 عدد  المقرر كود  المقرر اسم  م

  الساعات
 الدرجة
  الكلیة

 متطلب  الدرجات توزیع
  سابق

 الحضور
  والمشاركة

 اختبار
  أول

 األسبوع(
  )السابع

  ثان اختبار
 األسبوع(

 الثالث
  )عشر

 االمتحان
  النھائى

 الشرق تاریخ وثائق  ١
 بلغة القدیم االدنى
  أجنبیة

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٢٠٨ ترخ

 دراسة مصادر  ٢
 الیونانى التاریخ

 بلغة والرومانى
  أجنبیة

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٢٠٩ ترخ

 في أوروبا حضارة  ٣
  الوسطى العصور

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٢١٠ ترخ

              ٤    المجموع  
  
  ـ



  
ــــــــــــــــــــــــــ التاریخالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللیسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم ــــــــــــــــــ    

  ]معتمدة ساعة١٨[ الثالث المستوى
  )إجباریة مقررات( 

 كود  المقرر اسم  م
  المقرر

 عدد
  الساعات

 الدرجة
  الكلیة

  سابق متطلب  الدرجات توزیع
 الحضور

  والمشاركة
 اختبار
  أول

 األسبوع(
  )السابع

 اختبار
  ثان

 األسبوع(
 الثالث
  )عشر

 االمتحان
  النھائى

 )٢(العربیة اللغة  ١
  ]كلیة متطلب[

 لغ العربیة اللغة  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٣٠١ترخ
  ١٠١ع

 الشرق تاریخ  ٢
  )١(القدیم األدنى

 مصر تاریخ  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٣٠٢ترخ
) ٢(القدیمة

  ٢٠٢ترخ
 مصر حضارة  ٣

 )١( القدیمة
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٣٠٣ترخ

 الشرق تاریخ  ٤
 )٢(القدیم  األدني

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٣٠٤ترخ

 الیوناني التاریخ  ٥
 القرنین إبان

 والرابع الخامس
 المیالد قبل

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٣٠٥ترخ

 في مصر تاریخ  ٦
 البطالمة عصر

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٣٠٦ترخ

 في األدني الشرق  ٧
 العصرین

 الھللینیستي
 . والروماني

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٣٠٧ترخ

             ١٤    المجموع  

 

 عدد  المقرر كود  المقرر اسم  م
  الساعات

 الدرجة
  الكلیة

 متطلب  الدرجات توزیع
 الحضور  سابق

  والمشاركة
 اختبار
  أول

 األسبوع(
  )السابع

  ثان اختبار
 األسبوع(

 الثالث
  )عشر

 االمتحان
  النھائى

 األدنى الشرق مصادر  ١
 العصر فى القدیم

  أجنبیة بلغة الھلینستى

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٣٠٨ ترخ

 الحضاریة السمات  ٢
 عبر لمصر المشتركة
  القدیمة عصورھا

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٣٠٩ ترخ

 الیونانیة الحضارة  ٣
  والرومانیة

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٣١٠ ترخ

              ١٨    المجموع  
  

  



  

  ــــــــــــــــــــــــــ التاریخ قسم  ــــــــــــــــــــــــــ اللیسانس لمرحلة المعتمدة الساعات الئحة   ـــــــــــــــــــ

 
 

 كود  المقرر اسم  م
  المقرر

 عدد
  الساعات

 الدرجة
  الكلیة

  سابق متطلب  الدرجات توزیع
 الحضور

  والمشاركة
 اختبار
  أول

 األسبوع(
  )السابع

 اختبار
  ثان

 األسبوع(
 الثالث
  )عشر

 االمتحان
  النھائى

[  )٢(األوربیة اللغة  ١
  ]كلیة متطلب

 لغ
 ٤٠١أور

 لغ األوربیة اللغة  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢
  ٢٠١أور

 مصر حضارة  ٢
 ) ٢(القدیمة

 مصر حضارة  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٤٠٢ترخ
 ترخ) ١(القدیمة

٣٠٣  
 الشرق حضارات  ٣

 القدیم األدني
 الشرق تاریخ  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٤٠٣ترخ

) ٢(القدیم األدنى
  ٣٠٤ترخ

 التبادل معالم  ٤
 مصر بین الحضارى

 األدنى الشرق ودول
 القدیم

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٤٠٤ترخ

 في مصر تاریخ  ٥
 الروماني العصر

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٤٠٥ترخ

 اإلمبراطوریة تاریخ  ٦
 الرومانیة

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٤٠٦ترخ

 في مصر تاریخ  ٧
 )١( البیزنطي العصر

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٤٠٧ترخ

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

 كود  المقرر اسم  م
  المقرر

 عدد
  الساعات

 الدرجة
  الكلیة

 متطلب  الدرجات توزیع
  سابق

 الحضور
  والمشاركة

  أول اختبار
 األسبوع(

  )السابع

  ثان اختبار
 األسبوع(

 الثالث
  )عشر

 االمتحان
  النھائى

 قدیمة أو شرقیة لغة  ١
 – التینى – فارسي(

  )ھیروغلیفى -  یونانى

 ترخ
٤٠٨ 

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢    

ترخ  )١(العبریة اللغة  ٢
٤٠٩  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢    

 ترخ قدیم بحث قاعة  ٣
٤١٠ 

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢    

 في مصر حضارة  ٤
 البطلمي العصرین

 والروماني

 ترخ
٤١١ 

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢    

              ٤    المجموع  
  
  



  
  

ــــــــــــــــــــــــــ التاریخالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللیسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم ـــــــــــــــــــ    
  ]معتمدة ساعة١٨: [ الخامس المستوى

)إجباریة مقررات(  
 كود  المقرر اسم  م

  المقرر
 عدد

  الساعات
 الدرجة
  الكلیة

  سابق متطلب  الدرجات توزیع
 الحضور

  والمشاركة
 اختبار
  أول

 األسبوع(
  )السابع

  ثان اختبار
 األسبوع(

 الثالث
  )عشر

 االمتحان
  النھائى

[  )٣(العربیة اللغة  ١
  ]كلیة متطلب

 ع لغ
٥٠١ 

 اللغة  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢
 )٢(العربیة

  ٣٠١ع لغ
 الفتح منذ مصر  ٢

 نھایة حتى االسالمى
  الفاطمیین

 مصر تاریخ  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٥٠٢ ترخ
) ٢( القدیمة

  ٢٠٢ترخ
 الدولة تاریخ  ٣

  )٢( البیزنطیة
 الدولة تاریخ  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٥٠٣ ترخ

) ١(البیزنطیة
  ٢٠٥ترخ

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٥٠٤ ترخ العباسیة الدولة تاریخ  ٤
 في أوروبا تاریخ  ٥

  الوسطى العصور
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٥٠٥ ترخ

 الشرق بین العالقات  ٦
    والغرب

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٥٠٦ ترخ

 تاریخیة نصوص  ٧
  أوربیة بلغة إسالمیة

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٥٠٧ ترخ

             ١٤    المجموع  
 

 كود  المقرر اسم  م
  المقرر

 عدد
  الساعات

 الدرجة
  الكلیة

  سابق متطلب  الدرجات توزیع

 الحضور
  والمشاركة

  أول اختبار
 األسبوع(

  )السابع

  ثان اختبار
 األسبوع(

 الثالث
  )عشر

 االمتحان
  النھائى

 وغرب بیزنطة  ١
  أوربا

 ترخ
٥٠٨ 

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢    

 ترخ  تاریخیة جغرافیة  ٢
٥٠٩ 

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢    

 العبریة اللغة  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٥١٠ترخ  )٢( العبریة اللغة  ٣
  ٤٠٩ ترخ) ١(

 أو شرقیة لغة  ٤
 – فارسي( قدیمة
 یونانى – التینى

 )ھیروغلیفى -
  ]كلیة متطلب[

 ترخ
٥١٠ 

 أو شرقیة لغة  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢
-فارسى( قدیمة
- یونانى-التینى

 ترخ )ھیروغلیفى
٤٠٨  

              ٤    المجموع  
  
  
  
  



  
  

ــــــــــــــــــــــــــ التاریخالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللیسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم ـــــــــــــــــــ    
 

 

 عدد  المقرر كود  المقرر اسم  م
  الساعات

 الدرجة
  الكلیة

  سابق متطلب  الدرجات توزیع
 الحضور

  والمشاركة
 اختبار
  أول

 األسبوع(
  )السابع

  ثان اختبار
 األسبوع(

 الثالث
  )عشر

 االمتحان
  النھائى

 )٣(األوربیة اللغة  ١
  ]كلیة متطلب[ 

 أور لغ
٦٠١  

 اللغة  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢
 لغ )٢(األوربیة
  ٤٠١أور

 األیوبیین تاریخ  ٢
 والممالیك

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٦٠٢ ترخ

 الحضارة  ٣
  البیزنطیة

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٦٠٣ ترخ

 العصر في مصر  ٤
  )٢( البیزنطي

 في مصر  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٦٠٤ ترخ
 العصر
 )١( البیزنطي

  ٤٠٧ ترخ
 ونصوص وثائق  ٥

  وسیطة أوروبیة
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٦٠٥ ترخ

 المغرب تاریخ  ٦
  واألندلس

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٦٠٦ ترخ

 بحث قاعة  ٧
 – اسالمى(

  )وسیط

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٦٠٧ ترخ

             ١٤    المجموع  

 

 كود  المقرر اسم  م
  المقرر

 عدد
  الساعات

 الدرجة
  الكلیة

 متطلب  الدرجات توزیع
  سابق

 الحضور
  والمشاركة

  أول اختبار
 األسبوع(

  )السابع

  ثان اختبار
 األسبوع(

 الثالث
  )عشر

 االمتحان
  النھائى

 والفنون اآلداب  ١
  البیزنطیة

 ترخ
٦٠٨  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢    

 زمن أوروبا  ٢
  الصلیبیة الحروب

 ترخ
٦٠٩  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢    

 الھند تاریخ  ٣
  اإلسالمیة

 ترخ
٦١٠  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢    

              ٤    المجموع  
  
  
  



  
  

ــــــــــــــــــــــــــ التاریخالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللیسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم ـــــــــــــــــــ    
  ]معتمدة ساعة١٨: [ السابع المستوى

  )إجباریة مقررات( 
 عدد  المقرر كود  المقرر اسم  م

  الساعات
 الدرجة
  الكلیة

  سابق متطلب  الدرجات توزیع
 الحضور

  والمشاركة
  أول اختبار

 األسبوع(
  )السابع

  ثان اختبار
 األسبوع(

 الثالث
  )عشر

 االمتحان
  النھائى

  )٤(العربیة اللغة  ١
  ]كلیة متطلب[ 

 اللغة  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٧٠١ ع لغ
 )٣(العربیة

  ٥٠١ع لغ
 مصر تاریخ  ٢

  الحدیث
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٣ ٧٠٢ ترخ

 العرب تاریخ  ٣
  الحدیث

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٣ ٧٠٣ ترخ

 أفریقیا تاریخ  ٤
  الحدیث

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٧٠٤ ترخ

 الجغرافیا  ٥
  السیاسیة

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٧٠٥ جغ

 في أوروبا تاریخ  ٦
 التاسع  القرن

  عشر

 التاريخ أصول  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٧٠٦ ترخ
 ترخ بيواألور
١٠٦  

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

 كود  المقرر اسم  م
  المقرر

 عدد
  الساعات

 الدرجة
  الكلیة

  سابق متطلب  الدرجات توزیع

 الحضور
  والمشاركة

  أول اختبار
 األسبوع(

  )السابع

  ثان اختبار
 األسبوع(

 الثالث
  )عشر

 االمتحان
  النھائى

 الفكر تاریخ  ١
 االقتصادي
  والسیاسي

 ترخ
٧٠٧ 

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢    

 تاریخیة نصوص  ٢
 باللغة حدیثة

 األوربیة

 ترخ
٧٠٨ 

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢    

 أو شرقیة لغة  ٣
 – فارسي( قدیمة
 یونانى – التینى

   )ھیروغلیفى -
  ]كلیة متطلب[ 

 ترخ
٧٠٩ 

 أو شرقیة لغة  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢
-فارسى( قدیمة
- یونانى-التینى

 ترخ )ھیروغلیفى
٥١٠  

 العبریة اللغة  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٧٠٨ترخ  )٣( العبریة اللغة  ٤
  ٥١٠ترخ) ٢(

              ٤    المجموع  
  
  
  
  



  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــ التاریخالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللیسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم ـــــــــــــــــــ    
 

 
 عدد  المقرر كود  المقرر اسم  م

  الساعات
 الدرجة
  الكلیة

  سابق متطلب  الدرجات توزیع
 الحضور

  والمشاركة
 تطبیقات
  وتدریبات

 امتحان
 تحریرى

 األسبوع(
  )السابع

 االمتحان
  النھائى
  

      االوربیة اللغة  ١
  ] كلیة متطلب[ 

 اللغة  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٨٠١أور لغ
 )٣(األوربیة

  ٦٠١أور لغ
 مصر تاریخ  ٢

  المعاصر
 مصر تاریخ  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٣ ٨٠٢ ترخ

 ترخ الحدیث
٧٠٢  

 العرب تاریخ  ٣
  المعاصر

 العرب تاریخ  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٣ ٨٠٣ ترخ
 ترخ الحدیث

٧٠٣  
 في أوروبا تاریخ  ٤

  العشرین القرن
 أوربا تاریخ  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٨٠٤ ترخ

 القرن فى
 عشر التاسع

  ٧٠٦ ترخ
 آسیا تاریخ  ٥

  والمعاصر الحدیث
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٨٠٥ ترخ

 الوالیات تاریخ  ٦
  المتحدة

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٨٠٦ ترخ

              ١٤    المجموع  

 

 كود  المقرر اسم  م
  المقرر

 عدد
  الساعات

 الدرجة
  الكلیة

 متطلب  الدرجات توزیع
  سابق

 الحضور
  والمشاركة

 تطبیقات
  وتدریبات

 امتحان
 تحریرى

 األسبوع(
  )السابع

 االمتحان
 النھائى

  

 أمریكا تاریخ  ١
  الالتینیة

 ترخ
٨٠٧ 

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢    

 التاریخ علم  ٢
  وفلسفتھ

 ترخ
٨٠٨ 

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢    

"   السنة أعمال  ٣
  " تخرج بحث

 ترخ
٨٠٩ 

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢    

              ٤    المجموع  

 
  



  
  توصیف لمقررات الدراسیة

  توصیفات المستوى األول

  الحاسب اآللى ١٠٠حسب 
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیا 

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

  اللغة العربیة ) ١٠١(  لغ ع
  ساعتان: معتمدة أسبوعیًا عدد الساعات ال
  :محتوى المقرر

تعريف الطالب بأهم قواعد النحو والصرف وقواعد الكتابة بلغة عربية سليمة ، وتدريب 
  .الطالب على إعداد البحث العلمى بلغة صحيحة 

  ) ١(تاریخ مصر القدیمة )  ١٠٢( ترخ 
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 للدولة األساسية المعالم على الطالب يتعرف أن هو الدراسية المادة تلك دراسة من الهدف

  :محاور من يلي ما الدراسية المادة تلك محتوى يتناول و. نشأتها كيفية و القديمة المصرية

  التاريخالمصريالقديم مصادردراسة )١
  الملكية القوائم )٢
  ودولتها مصر مولد تاريخ )٣
  القديمة مصر دولة قيام إلى أدت التي العوامل )٤
  هيئاته و الملكوتيجانه ألقاب )٥
 المصرية للدولة العام اإلداري الهيكل )٦
 المبكر العصر و اإلستقرار بداية عصر في لمصر السياسي التاريخ )٧
  )السادسة إلى الثالثة من األسرات(القديمة عصرالدولة )٨
 )العاشرة حتى السابعة من األسرات( األول اإلنتقال عصر )٩

  )عشرة الثالثة حتى عشرة الحادية من األسرات( الوسطى عصرالدولة )١٠
  التاریخ الیونانى منذ أقدم العصور حتى القرن الخامس قبل المیالد)  ١٠٣( ترخ 

  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا
  :محتوى المقرر



 القديمة الحضارات وأهم.  اريوالحض التاريخي تطورها في اليونان بالد جغرافية أثر يتناول
 الطالب ويدرس.  الموكينية والحضارة المينوية الحضارة مثل اليونان بالد في ظهرت التي
 خارج واالستيطان الهجرة وحركة المدينة دولة نظام في ممثال الهليني العصر مالمح أبرز
  . واسبرطة أثين دولتي دراسة خالل من الحكم نظم ،وابرز اليونان بالد

وحتى نھایة الخلفاء ) ص ( الدولة اإلسالمیة من عصر الرسول ) ١٠٤( رخ ت
  الراشدین 

  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا 
  :محتوى المقرر

 الطور -القاعدة وإعداد اإلسالمية للدعوة المكى الطور -اإلسالم ظهور قبيل العرب بالد
 اإلسالمية الفتوحات -وانجازاتهم دينالراش الخلفاء - المدينة دولة دولة وتأسيس المدنى

ونتائجها 

  مدخل إلى تاریخ أوروبا لبعصور الوسطى ) ١٠٥( ترخ 
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا 

  :محتوى المقرر
 -الوسطى العصور تكوين عناصر -الوسيط العصر الى القديم العصر من التحول قضية

 الممالك -الوسيط العصر تشكيل فى المسيحية دور -وحضارتهم أصولهم: الجرمان
  .الكارولنجية النهضة - شارلمان عهد فى الفرنجة مملكة -الجرمانية

  اصول التاریخ األوربى الحدیث) ١٠٦( ترخ 
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا 

  :محتوى المقرر
 حركة ثم أوربا في النهضة عصر من بداية األوربي التاريخ أصول دراسة يتم

 وأدوارها وأسبابها١٥٥٩-١٤٩٤ اإليطالية الحروب كذلك. ودوافعها الجغرافية شوفالك
 وزوينجلى لوثر مارتن يد على قيامها وأسباب الديني اإلصالح حركة يتناول كما. ونتائجها
 الكاثوليكي اإلصالح ثم تيودور أسرة عهد في انجلترا في الديني واإلصالح كالفن وجون
 عصر وهو الفرنسي التفوق وعصر ونتائجها وأدوارها عاماً ثينالثال حرب كذلك. المضاد
 دراسة يتم كما.والخارجية الداخلية وسياسته المطلقة عشر الرابع لويس وملكية العظام الوزراء
 المستبدة الملكيات وأخيرا ستيورات أسرة عهد في انجلترا في والبرلمان الملكية بين الصراع
 .وبروسيا روسيا المستنيرة



  
  )أسالمى  –حدیث  –قدیم ( منھج بحث تاریخى ) ١٠٧( خ تر

  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا 
  :محتوى المقرر

 وقسم القديم بالتاريخ خاص قسم وبهم الطالب يدرسهم أقسام ثالثة إلى المقرر هذا ينقسم
 يتعلم يثالحد بقسم يتعلق ففيما الحديث، بالتاريخ خاص وقسم والوسيط اإلسالمي للتاريخ
  .  البحث منهج لقواعد طبقا منضبطا تاريخيا بحثا يكتب كيف الطالب

 الفتوحات – االموى العصر فى الحضارة مظاهر -السياسي ودورها األموية الدولة قيام -
االموى العصر فى االسالمية 

  وثائق تاریخ مصر القدیمة بلغة أجنبیة)  ١٠٩( ترخ 
  اعتانس: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 الهامة المصرية الوثائق على الطالب يتعرف أن الدراسية المادة لتلك العلمي المحتوى يهدف

 من النوع لهذا الرئيسة المسميات و المصطلحات ترجمة ليتقن أجنبية بلغة مصر تاريخ لدراسة
 من يلي ما الدراسية المادة تلك محتوى يتناول ذلك ضوء في و. أجنبية بلغة التخصص

  :محاور

  تاريخياً الوثائق لتلك األساسية التقسيمات )١
  لها الحضاري الوصف )٢
  لها التاريخي المحتوى مالمح )٣
 الوثائق تلك من متنوعة نماذج )٤
  تاریخ الخلیج العربى الحدیث والمعاصر)  ١١٠( ترخ 

  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا
  :محتوى المقرر

 ونشأة تكوين منها النقاط من مجموعة حول العربي الخليج تاريخ مقرر مضمون يدور
 القوة على البرتغاليون قضى وكيف الشرقية للمياه البرتغالي الغزو ثم العربي، الخليج إمارات
 تجاه الخليجية القوى فعل رد هو وما إضعافها، إلى سعت أو المنطقة تلك في الخليجية البحرية
 وخروج عشر، السابع القرن بدايات مع الخليج في الدولي افسالتن ثم البرتغالي، الغزو

 المانعة المعاهدات خالل من وذلك الخليج، على هيمنتها ثم التنافس هذا في منتصرين اإلنجليز



 إمارات أوضاع ثم عشر، التاسع القرن منتصف في الخليجية اإلمارات على فرضتها التي
 الثانية، العالمية الحرب أثناء ثم الحربين بين ما أوضاع ثم األولى العالمية الحرب أثناء الخليج

 لتحل المنطقة من البريطاني االنسحاب وأخيرا الخليج على العظميين القوتين بين التنافس ثم
  .الخليج في محلها المتحدة الواليات

 توصیفات المستوى الثانى
  

  اللغة األوربیة)  ٢٠١(  لغ أور
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
year: st1 

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 

        *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 .  

  )٢(تاریخ مصر القدیمة )  ٢٠٢( ترخ 
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 للدولة السياسي التاريخ على الطالب يتعرف أن هو الدراسية المادة تلك دراسة من الهدف

 أماكن و وفاتهم كيفية و مالحك أسراتها ملوك تولي كيفية و خارجياً و داخلياً القديمة المصرية
 ذلك ضوء في و. آنذاك المعاصرة التاريخية الوثائق على اعتماداً تاريخياً ذلك دالالت و دفنهم

  :محاور من يلي ما الدراسية المادة تلك محتوى يتناول

 )عشرة السابعة حتى عشرة الرابعة من األسرات( الثاني اإلنتقال عصر )١
  )ات من الثامنة عشرة حتى العشريناألسر(عصر الدولة الحديثة )٢
  )األسرات من الحادية و العشرين حتى الخامسة و العشرين(عصر اإلنتقال الثالث  )٣
 )الثالثين حتى العشرين و السادسة من األسرات(العصر المتأخر   )٤

  
  



  تاریخ الرومان منذ أقدم العصور حتى نھایة العصر الجمھورى)  ٢٠٣( ترخ 
  ساعتان: دة أسبوعیًاعدد الساعات المعتم

  :محتوى المقرر
  

 روما مدينة ونشأة.  والحضاري التاريخي التطور في وتأثيرها وروما أيطاليا جغرافية ويتناول
 العصر خالل روما في الحكم نظام الدراسة وتتناول.  روما في الملكي العصر مالمح أبرز ثم

 التوسع ومراحل.  والعامة األشراف بين والطبقي السياسي ،والصراع الجمهوري العصر
 محاوالت بدراسة المنهج ويختتم.  عليه المترتبة ،والنتائج إيطاليا وخارج داخل الروماني
  .جراكوس وجايوس تيبيريوس االخوين يد علي االجتماعي االصالح

  الحضارة اإلسالمیة)  ٢٠٤( ترخ 
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 والعسكرية والقضائية واإلدارية السياسية النظم -الحضارة قيام أسس -ارةالحض مفهوم

 - العقلية العلوم - العلماء ودور العلم -المجتمع طبقات -الدينية والمذاهب الفرق -والمالية
.األوربى الغرب فى اإلسالمية الحضارة أثر -الغرب إلى اإلسالمية الحضارة معابر 

  ) ١(یزنطیة تاریخ الدولة الب)  ٢٠٥( ترخ 
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  محتوى المقرر
 -عصر األسرة قسطنطين -عناصر الهوية البيزنطية -فترة التشكيل ومالمح العصر الجديد

عصر  -بيزنطة والفتوحات اإلسالمية -عصر األسرة الهرقلية -عصر أسرة ثيودوسيوس
.عصر األسرة العمورية - يقوناتالجدل الدينى ومشكلة األ- األسرة األيسورية  

  
  تاریخ الدولة العثمانیة)  ٢٠٦( ترخ 

  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا
  :محتوى المقرر

 نشأة هي:  الموضوعات من مجموعة العثمانية الدولة تاريخ مقرر في الطالب يدرس
 الحقيقي الدولة مؤسس هو من مثل الموضوع بهذا المرتبطة القضايا وأهم العثمانية الدولة
 األطراف مترامية إمبراطورية إلى وتحولها العثمانية اإلمارة تكون ثم العثمانيون أسلم ومتى

 عهد في القسطنطينية فتح  وأهمهما أوربا في العثمانيين فتوحات ثم العظام، السالطين عهد في



 مثل العثمانية الدولة منظ ثم ، الفتية الدولة هذه ضد الصليبية والحمالت ، الفاتح محمد السلطان
 القرن خالل واإلصالحات التنظيمات عهد ودراسة والمالي، واالقتصادي السياسي النظام
  .األولى العالمية الحرب بدخولها العثمانية الدولة انهيار أخيرا ثم عشر والتاسع العشر الثامن

  )حدیث  – ووسیط اسالمى –قدیم ( قاعة بحث )  ٢٠٧( ترخ 
  ساعتان: أسبوعیًا عدد الساعات المعتمدة

  :محتوى المقرر
 وقسم القديم بالتاريخ خاص قسم وبهم الطالب يدرسهم أقسام ثالثة إلى المقرر هذا ينقسم

 يتعلم الحديث بقسم يتعلق ففيما الحديث، بالتاريخ خاص وقسم والوسيط اإلسالمي للتاريخ
  .  البحث منهج لقواعد طبقا منضبطا تاريخيا بحثا يكتب كيف الطالب

  حقوق األنسان)  ٢٠٠( حق 
  ساعة: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 مفهومها وأنواعها –حقوق اإلنسان  -١

 خصائص حقوق اإلنسان ومصادرها ومجاالتها -٢

 تاريخ حقوق اإلنسان فى مصر -٣

 حقوق اإلنسان والملكية الفكرية -٤
 حقوق اإلنسان والعولمة -٥

  .ايا الطفولة حقوق اإلنسان وقض -٦
  وثائق تاریخ الشرق االدنى القدیم بلغة أجنبیة)  ٢٠٨(ترخ 

  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا
  :محتوى المقرر

 الهامة المصرية الوثائق على الطالب يتعرف أن الدراسية المادة لتلك العلمي المحتوى يهدف
 من النوع لهذا الرئيسة المسميات و المصطلحات ترجمة ليتقن أجنبية بلغة مصر تاريخ لدراسة

 من يلي ما الدراسية المادة تلك محتوى يتناول ذلك ضوء في و. أجنبية بلغة التخصص
  :محاور

  تاريخياً الوثائق لتلك األساسية التقسيمات )١
  لها الحضاري الوصف )٢
  لها التاريخي المحتوى مالمح )٣
  الوثائق تلك من متنوعة نماذج )٤



  در دراسة التاریخ الیونانى والرومانى بلغة أجنبیةمصا)  ٢٠٩(ترخ 
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 المصادر التاريخية الالتينية -

 المصادر التاريخية اليونانية -

 المصادر األدبية -

 المصادر الوثائقية -

 المصادر األثرية -

  حضارة أوروبا فى العصور الوسطى)  ٢١٠(ترخ 
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
-التعليم-اإلنساني والفكر الكنيسة -النهضة محاوالت -الظالم عصر -والوثنية المسيحية
 - األوروبية الجامعات -عشر الثاني القرن نهضة - الفروسية -اإلقطاع عصر حضارة

  .النهضة عصر إرهاصات

  توصیفات المستوى الثالث

  
  اللغة العربیة ) ٣٠١( لغ ع

  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا
  :محتوى المقرر

  )مھارات لغویة ( لغة عربیة 
 ودراسة ، العربية اللغة فى الشائعة اللغوية األخطاء على الطالب يتعرف أن إلى المقرر يهدف

 القراءة مبادىء ىعل والتعرف ، جمالياً تكامالً لغتة مع والتعامل وتزوقها التراكيب دالالت
  . صحيحاً فهماً المعنى وفهم الصحيحة

  ) ١(تاریخ الشرق األدنى القدیم ) ٣٠٢(ترخ 
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 للتاريخ الرئيسة المالمح الطالب تعريف إلى الدراسية المادة لتلك العلمي المحتوى يهدف

 خالل من) العربية الجزيرة شبه – الشام بالد(  القديم نىاألد الشرق منطقة لدول السياسي
 و الحاكمة أسراتها أهم و منها كل نشأة كيفية و منها، لكل العامة التاريخية المعالم عرض



 – الشام بالد:(المثال سبيل على و المعاصرة،  الدول من جيرانها مع عالقاتها و مدنها أبرز
  ) العربية الجزيرة شبه

  )١(ضارة مصر القدیمة ح) ٣٠٣(ترخ 
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 لحضارة الرئيسة المالمح الطالب تعريف إلى الدراسية المادة لتلك العلمي المحتوى يهدف
 المحاضرات خالل من نظرياً منها لكل العامة المعالم عرض خالل من آثارها و القديمة مصر

 المقترحة المحاور بين من و األثرية، المواقع و للمتاحف العلمية لزياراتا خالل من تطبيقياً و
   القانون –اإلقتصاد – الديانة –الفنون – اآلداب:المثال سبيل على

  )٢(تاریخ الشرق األدنى القدیم ) ٣٠٤(ترخ 
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 للتاريخ الرئيسة المالمح الطالب تعريف إلى لدراسيةا المادة لتلك العلمي المحتوى يهدف

 خالل من)  الصغرى آسيا -فارس -العراق( القديم األدنى الشرق منطقة لدول السياسي
 و الحاكمة أسراتها أهم و منها كل نشأة كيفية و منها، لكل العامة التاريخية المعالم عرض

 – الشام بالد:(المثال سبيل على و ،اصرةالمع  الدول من جيرانها مع عالقاتها و مدنها أبرز
 ) العربية الجزيرة شبه

  التاریخ الیونانى إبان القرنین الخامس والرابع قبل المیالد) ٣٠٥(ترخ 
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 مقدمة - 

ووصول الحضارة اليونانية ايطاليا  - القوى السياسية اليونانية الرئيسية في البلقان واسيا الصغرى - 
 درجة اليونان

 الحروب الفارسية - 

 حلف ديلوس - 

 االمبراطورية االثينية - 

 تطور النظم السياسية في بالد اليونان وحوض بحر ايجة -

 حروب البلوبونيز -



التحالفات االسبرطية -الكورنثية- العصبة االخية- االحالف السياسية في بالد اليونان -
 االثينية

 يا وعالقتها بالمدن الدول اليونانيةمقدون -

  أحداث القرن الرابع ق م السياسية واالجتماعية والحضارية -
  تاریخ مصر فى عصر البطالمة) ٣٠٦(ترخ 

  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا
 :محتوى المقرر

 اإلمبراطورية وتقسيم وفاته ،وحتي ومصر األدني للشرق األكبر اإلسكندر فتح ويتناول
 هذه وتقسيم.  الجوس بن بطليموس يد علي مصر في البطالمة مملكة تأسيس ثم.  المقدونية

 سقوط حتي الضعف ،ومرحلة الثالث بطليموس عهد حتي القوة مرحلة فترتين إلي الحقبة
 الحضارية النظم بعض المنهج يتناول كما.  م.ق ٣٠ عام الرومان ايدي في البطالمة مملكة
 عصر في لمصر والثقافية العلمية والحياة واالجتماعي واالقتصادي اإلداري النظام مثل

  . البطالمة

  الشرق األدنى فى العصرین الھللینییستى والرومانى) ٣٠٧(ترخ 
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

محتوى المقرر 
 خالل اقوالعر العربية الجزيرة وشبه الصغرى وأسيا الشام تاريخ دراسة المادة هذة تتناول

 مملكة وتأسيس األدنى للشرق األكبر األسكندر فتح وتضمن والرومانى الهللينيستى العصريين
   شمال فى السليوقيين

 دراسة تتناول كما الفترة تلك فى السياسية التطورات وأبرز والعراق الصغرى وأسيا الشام
 الدولة سقوط الدراسة ولتتنا ثم الفترة هذه خالل المنطقة فى والحضارية االقتصادية األوضاع
 المنطقة فى والحضارية السياسية التطورات وأبرزها المنطقة على روما وسيطرة السليوقية

 .الميسحية وأنتشار والروم الفرس بين الصراع وسيما الرومانى العصر خالل

  مصادر الشرق األدنى القدیم فى العصر الھلینستى بلغة أجنبیة) ٣٠٨(ترخ 
  ساعتان: مدة أسبوعیًاعدد الساعات المعت

  :محتوى المقرر
 األدبية المصادر -١

  النقوش -٢



  السمات الحضاریة المشتركة لمصر عبر عصورھا القدیمة) ٣٠٩(ترخ 
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 لحضارة الرئيسة المالمح الطالب تعريف إلى الدراسية المادة لتلك العلمي المحتوى يهدف
 المعالم عرض خالل من) روماني يوناني و قديم مصري(القديمة عصورها عبر القديمة مصر
 المقترحة المحاور تلك بين من و استمرارها، بكيفية التعريف و مقارنتها و منها لكل العامة
  :المثال سبيل على

  فكرها و الديانة )١
  اإلدارة و الحكم نظم )٢
  القانون )٣
  العمارة و الفنون )٤
  العلوم )٥
 اآلداب )٦
  الحضارة الیونانیة والرومانیة) ٣١٠(ترخ 

  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا
  :محتوى المقرر

  نظم الحكم عند اليونان )١
 نظم الحكم عند الرومان )٢

 العلوم )٣

  اآلداب )٤
 الفنون )٥

 العمارة )٦

  
 توصیفات المستوى الرابع

  اللغة األوربیة) ٤٠١(ترخ 
  ساعتان: عات المعتمدة أسبوعیًاعدد السا

  :محتوى المقرر
year: nd2  

-Basic Grammar:- 1 

-Tenses: Revision 



-Noun Clauses 

-Adjective clauses 

-Adverb Clauses 

 -Conditionals 

-Connectors 

-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.  

  )٢(یمة حضارة مصر القد) ٤٠٢(ترخ 
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 لحضارة الرئيسة المالمح الطالب تعريف إلى الدراسية المادة لتلك العلمي المحتوى يهدف
 المحاضرات خالل من منهانظرياً لكل العامة المعالم عرض خالل من آثارها و القديمة مصر

   من تطبيقياً و
 سبيل على المقترحة المحاور بين من و األثرية، المواقع و للمتاحف يةالعلم الزيارات خالل
اإلدارة و الحكم نظم –العمارة –الفلسفة – العلوم:المثال 

  حضارات الشرق األدنى القدیم) ٤٠٣(ترخ 
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 لحضارات الرئيسة المالمح الطالب يفتعر إلى الدراسية المادة لتلك العلمي المحتوى يهدف
 لكل العامة األثرية و الحضارية المعالم عرض خالل من القديم األدنى الشرق منطقة دول
  .منها

  معالم  التبادل الحضارى بین مصر ودول الشرق األدنى القدیم) ٤٠٤( ترخ
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 السمات و الرئيسة المعالم الطالب تعريف إلى الدراسية المادة لتلك يالعلم المحتوى يهدف

 خالل من القديم األدنى الشرق منطقة دول من جيرانها مع مصر تبادلتها التي الحضارية
 مصر في آخر و معلم كل بين مقارنة عمل و منها، لكل العامة الحضارية المعالم عرض
 العصور في العالمية البشرية الحضارة سياق في هامن كل دور لمعرفة الدول تلك و القديمة

 شبه – الشام بالد:(المثال سبيل على مصر إلى باإلضافة الدول تلك بين من و القديمة،
  )السودان – ليبيا – الصغرى آسيا – فارس – العراق – العربية الجزيرة

  تاریخ مصر فى العصر الرومانى) ٤٠٥( ترخ
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر



 وضعها التي ،والتنظيمات الرومانية االمبراطورية في القانوني مصر وضع وتتناول
 تلك في البالد بها مرت التي السياسية األحداث وأبرز.  مصر في أغسطس اإلمبراطور

 نالروما االباطرة وزيارات ، المصريين والسكندريين،وثورات اليهود بين الصراع مثل الحقبة
  . الروماني الهصر خالل واالجتماعية واالدارية االقتصادية مصر نظم يتناول كما.  لمصر

  تاریخ اإلمبراطوریة الرومانیة) ٤٠٦( ترخ
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 عوامل انهيار النظام الجمهوري -

 بداية العصر االمبراطوري -

 ظيماتهعصر اغسطس واصالحاته وتن -

 االسرة اليوليوكلودية واحوال االمبراطورية -

 عصر االسرة الفالفية -

 احوال االمبراطورية في عصر االباطرة الصالحين -

  ازمة القرن الثالث الميالدي واصالحات دقلديانوس -
  ) ١( تاریخ مصر فى العصر البیزنطى ) ٤٠٧( ترخ

  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا
  :مقررمحتوى ال

 الميالد قبل الثالث القرن خالل مصر في واالقتصادية والمالية االدارية التطورات ويتناول
 حكمه ضد المصريين ثورات و ، دقلديانوس اإلمبراطور بها قام التي االدارية واالصالحات.
 دراسة يتناول كما. بمصر وعالقته جستنيان اإلمبراطور.  المصرية الحدود ومشاكل ،

 المصري المجتمع ودراسة.  نيالحرفي ،وأوضاع مصر في والصناعات للحرف تفصيلية
 والمذهبية الدينية التطورات بدراسة المنهج ويختتم.  والدائمة المؤقتة الداخلية والهجرة
  . المصري القومي التيار ظهور في ،ودورها

  ) ھیروغلي -تركى  –یونانى  –التینى  –فارسى ( لغة شرقیة أو قدیمة )٤٠٨(ترخ
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 الفارسى



 مقدمة عن اللغة الفارسية -١

 األبجدية الفارسية -٢
 االسم فى اللغة اللغة الفارسية -٣

 حاالت االسم -٤

 المصادر وأنواعها -٥

 الفعل الماضى وأنواعه -٦
 الفعل المضارع وأنواعه -٧

 فعل المستقبل  -٨

 ات فى اللغة الفارسيةالمشتق -٩
 الصفات وأنواعها فى الفارسية - ١٠

 األعداد فى اللغة الفارسية - ١١
 -:التینى -
تصريف االسماء ، تصريف االفعال فى صيغة المبنى للمعلوم ، الضمائر ، الصفات ،  -

 .تدريبات تطبيقية بسيطة 

ع الضمائر ، تابع تصريف االسماء ، تصريف االفعال صيغة المبنى للمجهول ، تاب -
 .تابع الصفات ، ترجمة من الالتينية واليها نماذج تدريبية 

اسماء الفاعل والمفعول ، الضمائر ، تابع الصفات درجات الصفات ، صيغة الشك  -
 .وصيغة التمنى ، نصوص من الالتينية واليها نماذج تدريبية 

  -:یونانى -
 اسماء النوع األول -

 اسماء النوع الثانى -

 المجموعة األولىصفات  -

  :األفعال فى صيغة المبنى للمعلوم األزمنة  -
  الماضى األتم  –الماضى التام  –الماضى البسيط  –الماضى المستمر  - المضارع 

 أسماء النوع الثالث  -

 صفات المجموعة الثانية  -
 صيغة المبنى للمجهول -

 ضمائر الوصل واالشارة -

 .ها ترجمة من اليونانية والي: تدريب  -



 اسماء الفاعل والفعول -

 صيغة الشك –صيغة التمنى  -
 درجات الصفات -

  )تطبيق ( نصوص من اليونانية واليها  -
 -:تركى

 مقدمة عن اللغة التركية  -
 األبجدية التركية -

 األسم وحاالته فى اللغة التركية -

 الفعل وأزمنتة فى اللغة التركية -
  الصفات واألعداد فى اللغة التركية

- :ھیروغلیفى - 

 المصرية للغة األساسية المبادئ الطالب تعليم إلى الدراسية المادة لتلك العلمي المحتوى يهدف
 النصوص من مبسطة تطبيقية أمثلة إعطاء الوسيطمع عصرها في قواعدها و القديمة

  .المعاصرة

  )١(اللغة العبریة )٤٠٩(ترخ
  ساعتان: عدد الساعات المعتمد أسبوعیا 

  مقررمحتوى ال
 وبعض والكتابة، بالعبرية القراءة خاللها من يتعلم متنوعة، تاريخية نصوص الطالب يدرس
  :مثل العبرية، اللغة قواعد

  ).الفتح الكسر، الضم،( بأنواعها الحركات ـ

  .بأنواعه السكون_ 

  .بأنواعها الشدة ـ

  .النبر ـ

  .المقاطع ـ



  .التعريف هاء ـ

  .اإلستفهام هاء ـ

  .اماالستفه أدوات ـ

  .العطف واو ـ

  .النسب حروف ـ

  قاعة بحث قدیم)١٠٤(ترخ
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 في العلمي البحث إجراء كيفية الطالب تعليم إلى الدراسية المادة لتلك العلمي المحتوى يهدف

 موضوعات من يأ في يتمحور بحث على ذلك بتطبيق الطالب قيام مع القديم التاريخ تخصص
  .بذلك المرتبطة األخرى األداءات على تدريبه مع آثارها، و حضارتها و القديمة مصر تاريخ

  حضارة مصر فى العصرین البطلمى والرومانى)١٤١(ترخ
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
  الفنون )١
  اآلداب )٢
 العمارة )٣

  توصیفات المستوى الخامس
  اللغة العربیة )٥٠١(ترخ

  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا
  :محتوى المقرر

  التراث القصصى فى األدب القدیم 
يدرس الطالب فى هذا المقرر بدايات النثر األدبى ويتعرف على فن الحكى والروى والقصص 

وص ة نصفى التراث األدبى العربى ، وخصائص فن المقامات ، وأشهر كتابها ، مع دراس
  .نثرية قصصية قديمة مختارة

  مصر منذ الفتح االسالمى حتى نھایة الفاطمیین) ٥٠٢(ترخ
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا



  :محتوى المقرر
انتشار اإلسالم واللغة  - نظم الحكم فى عصر الوالة -الفتح العربى لمصر-مصر قبيل الفتح ،

  الدولة الفاطمية -الدولة اإلخشيدية -ولونيةالدولة الط -عالقات مصر بالخالفة -العربية
  )٢(تاریخ الدولة البیزنطیة ) ٥٠٣(ترخ

  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا
  :محتوى المقرر

بيزنطة والعالم اإلسالمي في القرن  -عصر األباطرة العسكريين -عصر األسرة المقدونية
عصر  - )م١٠٥٦-١٠٢٥(ء عصر حكم النسا -النهضة الثقافية والفكرية -العاشر

بيزنطة والحروب الصليبية حتى  -عصر أسرة كومنينوس - )م١٠٨١-١٠٥٦(االضطرابات 
 -عصر أسرة باليولوجوس -  - المملكة الالتينية في القسطنطينية - م١٢٠٤سقوط القسطنطينية 

  .بيزنطة واألتراك العثمانيين
  تاریخ الدولة العباسیة) ٥٠٤(ترخ

  ساعتان: وعیًاعدد الساعات المعتمدة أسب
  :محتوى المقرر
الدولة  -الدولة العباسية فى العصر العباسى األول -تأسيس الخالفة نظمها -الدعوة العباسية

مظاهر الحضارة اإلسالمية في العصر -سقوط الخالفة –العباسية فى العصر العباسى الثانى 
  العباسي

  تاریخ أوروبا فى العصور الوسطى) ٥٠٥(ترخ
  ساعتان: عتمدة أسبوعیًاعدد الساعات الم

  :محتوى المقرر
 الوراثة بين األلمانية الملكية - واإلمبراطورية البابوية بين الصراع -اإلقطاعي النظام

 فى االيطالية المشكلة - انجلترا فى النورمانى الحكم -كابيه أسرة عصر فى فرنسا -واالنتخاب
  األلمانية السياسة

  العالقات بین  الشرق والغرب)٥٠٦(ترخ
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 الشرق-واوروبا فارس- الحضاري ودوره الحرير طريق -وأوروبا واألدنى األقصى الشرقين

 الحروب قيام أسباب - الصليبية الحروب قبيل أوروبا - الصليبية الحركة قبيل اإلسالمي
 أثر -الصليبيين مواجهة فى القيادى مصر دور - الثامنة إلى األولى من الحمالت -الصليبية
 وعالقتهم شرقا المغول ظهور-األوربي والغرب اإلسالمي الشرق على الصليبية الحروب



 الشرق بين المتبادلة الحضارية التأثيرات- وأوروبا القوقاز مسلمي بين العالقات-باوروبا
  .الوسطى العصور في والغرب

  ةنصوص تاریخیة إسالمیة بلغة أوربی)٥٠٧(ترخ
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 حيث االوربية والمراجع المصادر من منتقاه االسالمى بالتاريخ خاصة تاريخية نصوص

 عند الواردة النصوص مثل اإلسالمي بالتاريخ صلة ذات اوروبية نصوصا الطالب يدرس
  .وغيرها نروال وأنشودة الصوري، وليم البطريرك، نقفور ثيوفانيس،

  بیزنطة وغرب أوروبا) ٥٠٨(ترخ
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 شارلمان تتويج حتى والبابوية بيزنطة -الجرمانية الغزوات فترة خالل والغرب بيزنطة
 -المقدونية األسرة زمن والغرب بيزنطة -والغرب بيزنطة بين الالأيقونية األزمة - م٨٠٠

 بيزنطة - م١٢٦١- ١٢٠٤ القسطنطينية في الالتينية المملكة -الصليبية الحمالتو بيزنطة
  .باليولوجوس أسرة عصر في والغرب

  جغرافیة تاریخیة) ٥٠٩(ترخ
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
يخية هى أحد فروع الجغرافيا البشرية ويرتبط  هذا المقرر ارتباطاً وثيقاً بالعصور التار

المختلفة بداية من العصر الفرعونى حتى العصر الحديث وتعتمد فى دراستها على المصادر 
التاريخية المختلفة سواء من البرديات وجدريات فى العصر الفرعونى أو المصادر التاريخية 

فى العصر الحديث فتعد كتابات المؤرخين من  وكتابات المؤرخين فى العصر االسالمى أما
در المعلومات للجغرافيا التاريخية وتهتم الجغرافيا التاريخية بدراسة الموضوعات أهم المصا

  -:االتية 

 .نهر النيل قأحد الظاهرات الجغرافيا واثرة فى الحضارة المصرية القديمة  -

 .اثر الظاهرات الجغرافية ، على الحضارة اليونانية والرومانية  -

 .االسالمية اثر الظاهرات الجغرافية على الحضارة  -



 .اثر الظاهرات الجغرافية على االحداث التاريخية فى الحديث  -
  )٢(یة اللغة العبر) ٥١٠(ترخ 

  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیا 
  محتوى المقرر

 ويكمل والكتابة، بالعبرية القراءة خاللها من يتعلم متنوعة، تاريخية نصوص الطالب يدرس
  :مثل باالسم يتعلق فيما العبرية اللغة قواعد

  ).والمؤنث المذكر( بنوعيه االسم ـ

  .المثنى ـ

  .الجمع ـ

  .بأنواعها الصفة ـ

  .بأنواعها االضافة ـ

  .العدد ـ

  ).فعل( الفعلي الوزن ـ

ھیوغلیفى   -تركى  –یونانى  –التینى  –فارسى ( لغة شرقیة أو قدیمة ) ١٥١(ترخ
(  

  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا
  :وى المقررمحت

 - :فارسى
 مراجعة على قواعد اللغة الفارسية التى سبق دراستها -

 استكمال قواعد اللغة الفارسية -

  بعض النصوص التاريخية البسيطة من المصادر المرتبطة بالتخصص -
 - :التینى 

تصريف االسماء ، تصريف االفعال فى صيغة المبنى للمعلوم ، الضمائر ، الصفات ،  -
 .طبيقية بسيطة تدريبات ت

تابع تصريف االسماء ، تصريف االفعال صيغة المبنى للمجهول ، تابع الضمائر ،  -
 .تابع الصفات ، ترجمة من الالتينية واليها نماذج تدريبية 



الصفات ، صيغة الشك اسماء الفاعل والمفعول ، الضمائر ، تابع الصفات درجات  -
 .نماذج تدريبية  ، نصوص من الالتينية واليهاوصيغة التمنى

 -:یونانى

 اسماء النوع األول -

 اسماء النوع الثانى -

 صفات المجموعة األولى -
  :األفعال فى صيغة المبنى للمعلوم األزمنة  -
  الماضى األتم  –الماضى التام  –الماضى البسيط  –الماضى المستمر  -المضارع        

 أسماء النوع الثالث  -

 ة صفات المجموعة الثاني -

 صيغة المبنى للمجهول -

 ضمائر الوصل واالشارة -

 .ترجمة من اليونانية واليها : تدريب  -
  اسماء الفاعل والفعول -
 صيغة الشك –صيغة التمنى  -

 درجات الصفات -
  )تطبيق ( نصوص من اليونانية واليها  -
 :تركى

 مراجعة القواعد التى سبق دراستها -
  

 لتركيةاستكمال باقى قواعد اللغة ا -

  دراسة بعض النصوص التركية البسيطة -

 -:ھیروغلیفى

 للغة األساسية المبادئ الطالب تعليم إلى الدراسية المادة لتلك العلمي المحتوى يهدف -
 من مبسطة تطبيقية أمثلة إعطاء مع الوسيط عصرها في قواعدها و القديمة المصرية
  .المعاصرة النصوص

  توصیفات المستوى السادس

  اللغة األوربیة) ٦٠١(ترخ



  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا
  :محتوى المقرر

year: rd3 

 

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  
- 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  

  

  



 

  تاریخ األیوبیین والممالیك) ٦٠٢(ترخ
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 نور - زنكي الدين عماد يد علي اإلسالمية الوحدة -األيوبية الدولة وقيام الفاطمية الدولة سقوط
 الدولة قيام - الداخلية الجبهة وتوحيد األيوبي الدين صالح - الصليبيين ضد وجهاده الدين

 المملوكية الحضارة مظاهر -الجراكسة المماليك عصر -البحرية المماليك عصر -المملوكية

  الحضارة البیزنطیة) ٦٠٣(ترخ
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 المؤسسات - اإلدارية التنظيمات-البيزنطي المجتمع- مراسم الملكيةال- الكالسيكية العناصر

  والفنون اآلداب من نماذج-االقتصادية الحياة-الجيش-التعليم-وميةالي الحياة-الدينية

  )٢(مصر فى العصر البیزنطي  )٦٠٤(ترخ
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 اإلسكندرية مدرسة - البيزنطى والعرش مصر - البيزنطى العصر إلى الرومانى العصر من االنتقال مرحلة
  العسكرية الحياة - االقتصادية الحياة - والرهبانية مصر - مسيحيةوال مصر – الفكرية

  وثائق ونصوص أوروبیة وسیطة) ٦٠٥(ترخ
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 وتحليال وترجمة قراءة: حديثة ومقاالت -المصادر ونصوص الوثائق من نماذج األستاذ يختار
  .وتعليقا ونقدا

  خ المغرب واألندلستاری) ٦٠٦(ترخ
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 المغرب حضارة -الخالفة عصر -االستقالل عصر -الوالة عصر -واألندلس للمغرب اإلسالمي الفتح

  أوروبا على باالندلس اإلسالمية الحضارة اثر -واألندلس

  )وسیط  –اسالمى ( قاعة بحث  ) ٦٠٧(ترخ
  ساعتان: المعتمدة أسبوعیًاعدد الساعات 
  :محتوى المقرر



  .الوسطى العصور أوروبا أو بيزنطة موضوعات أحد في بحثا الطالب يجرى

  البیزنطیة لفنوناآلدب وا) ٦٠٨(ترخ
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 فن -النحت فن -ياصوف آيا كنيسة على تطبيقية دراسة مع البازيليكي والطراز الكنائس عمارة

 ديجنيس لملحمة تطبيقية دراسة مع المالحم -القصصي األدب -الهجيوجرافيا أدب - التصوير
 األدب في الكالسيكي العنصر - واألساطير الخرافة -الشعر-روالن وأنشودة أكريتيس
  .البيزنطي

  أوروبا زمن الحروب الصلیبیة) ٦٠٩(ترخ
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :حتوى المقررم
 الصليبية الحمالت قيام قبيل السياسية أوروبا أوضاع - 

 الصليبية الحركة بقيام وعالقتها والدينية واالقتصادية االجتماعية األوضاع -

 الصليبية الحروب زمن األوروبي السياسي الفكر -

 الصليبية والحركة البابوية-

 ةالصليبي الحروب زمن األوروبية الدولية العالقات-

 الصليبية الحروب زمن وفرنسا انجلترا بين العالقات -

 الصليبية والحركة واسكندنافيا روسيا -

 الوسيطة األوروبية القوى نظر وجهة من الصليبية الحمالت -

  الوسطى العصور أوروبا على الشرق تجاه األوروبية السياسة نتائج

  تاریخ الھند اإلسالمیة) ٦١٠(ترخ
  ساعتان: أسبوعیًاعدد الساعات المعتمدة 

  :محتوى المقرر
 بين والحضارية السياسية العالقات – الهند فى االسالمية الدويالت – للهند االسالمى الفتح
  . الهند فى المغول دولة – والهند العباسية الدولة

 توصیفات المستوى السابع
  اللغة العربیة) ٧٠١(ترخ

  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا



  :مقررمحتوى ال
   والمعاصر الحديث األدب فى التاريخية الرواية

 من بدءاً األجيال امتداد على المبدعين أهم خالل من الحديثة العربية الرواية تاريخ دراسة
 العربى األدب فى التاريخية الرواية على التركيز مع ، الراهن الوقت حتى الريادة مرحلة
  .عالجتها التى والقضايا والمعاصر الحديث

  تاریخ مصر الحدیث) ٧٠٢(ترخ
  ثالثة ساعات: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 الفـتح  مـن  يبـدأ  الـذي  الحـديث  مصـر  تـاريخ  حـول  المقرر هذا محور يدور

 الطالـب  يـدرس  وفيـه  ،١٨٨٢ عـام  فـي  لمصر البريطاني االحتالل حتى لمصر العثماني
 احتلـت  التـي  الفرنسـية  الحملـة  ثـم  مصـر،  في العثماني الوجود ظل في مصر أوضاع
   ، ١٨٠١ حتى١٧٩٨ من مصر

 الدولـة  بنـاء  وإعـادة  ، علـى  محمـد  خلفـاء  ثم على، محمد عهد في الحديثة الدولة وبناء
 . مصر بريطانيا احتالل مع وقعت التي االنتكاسة وأخير إسماعيل الخديوي عهد في

  تاریخ العرب الحدیث) ٧٠٣(ترخ
  ثالثة ساعات:وعیًاعدد الساعات المعتمدة أسب

  :محتوى المقرر
    العربـي  العـالم  فـي  العثمـاني  التوسـع  علـى  الحديث العرب تاريخ مقرر يحتوي

 الفكـر  بـين  العربـي  العـالم  ،) أفريقيـا  شمال -العراق -اليمن -الحجاز – مصر -الشام( 
 فلســطين العربــي، القــومي التيــار االســالمية، الجامعــة  القــومي، واالتجــاه الــديني

 األوروبيـة  واإلطمـاع  أفريقيـا  شـمال   م،١٩ال القـرن  أواخر حتى الصهيونية طماعواإل
  .م١٩ القرن في

  تاریخ أفریقیا الحدیث) ٧٠٤(ترخ
  ساعتان:عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
ــاريخ ــا ت ــة الكشــوف.  والمعاصــر الحــديث أفريقي ــة الجغرافي ــب وبداي  التكال

 المسـتعمرات  فـي  الوطنيـة  الحركـة  وسياسـتها،  سـتعمارية اال الحكم نظم ، االستعماري



 فـي  الوطنيـة  الحركـة  البلجيكيـة،  المسـتعمرات  في الوطنية الحركة واألسبانية، البرتغالية
 الوطنيـة  الحركـة  ، البريطانيـة  المسـتعمرات  فـي  الوطنية الحركة الفرنسية، المستعمرات

  .   واأللمانية اإليطالية المستعمرات في

  الجغرافیة السیاسیة) ٧٠٥(ترخ
  ساعتان:عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
تهتم بدراسة مفهوم الجغرافيا السياسية وعالقتها بفروع العلوم االنسانية المختلفة وتعرض   

حدود  –حدود طبيعية ( مناهج البحث فى الجغرافيا السياسية و الحدود السياسية وانواعها 
  )هندسية 

  .سياسية مشكالت  -
  .مشكالت الحدود السياسية : اوالً 

  .مشكالت االقليمات : ثانياً 

  .المشكالت العرقية : ثالثاً 

جغرافية االنتخابات وأهم معايير التقسيم االنتخابى فى مصر دراسة . أهم النظريات السياسية 
  .تطبيقية 

  تاریخ أوروبا فى القرن التاسع عشر) ٧٠٦(ترخ
  ساعتان:أسبوعیًا عدد الساعات المعتمدة

  :محتوى المقرر
والتى ١٧٨٩يتم دراسة تاريخ أوربا في القرن التاسع عشر بداية من الثورة الفرنسية عام 

وصفت بأم الثورات ورفعت شعار الحرية واإلخاء والمساواة ثم ظهور شخصية نابليون 
ارجية وكيف وصل إلى حكم فرنسا وسياسته الداخلية والخ١٨١٥- ١٧٩٩بونابرت العظيمة 

في محاولة من ساسة ١٨٢٣- ١٨١٥كما يتم دراسة عصر المؤتمرات .وأخيراً سقوط ونابليون
أوربا الرجعيين إلعادة النظام القديم ومحو آثار الثورة الفرنسية وخاصة في مؤتمر فيينا وما 

ثم مساعى الشعوب األوربية ١٨٤٨- ١٨٣٠ثم عصر الثورات في أوربا .تاله من مؤتمرات
  .ها من خالل الوحدة األلمانية والوحدة اإليطاليةلتشكيل وحدت



  تاریخ الفكر االقتصادى والسیاسى) ٧٠٧(ترخ
  ساعتان:عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
:  هـي  وموضـوعاته  اقتصـادي  األول الـنظم،  مـن  قسـمين  على المقرر يحتوى

 ، التجاريـة  رأسـمالية ال اإلقطـاعي،  النظـام  القديمـة،  العصـور  فـي  االقتصـادية  النظام
 االشـتراكي  واالقتصـاد  الشـيوعية  االشـتراكية،  ، الصـناعية  والثورة االقتصادية الحرية

 أوضـاع  االقتصـادي،  والتكامـل  األوروبيـة  السـوق  اقتصادي، كنظام العولمة السوفيتي،
 علـم  تعريـف  هـي  وموضـوعاته  سياسـي  الثاني أما.الحديث العصر في االقتصادية مصر

 العصـور  فـي  السياسـي  الفكـر    القديمـة،  العصـور  فـي  السياسـي  كـر الف السياسـة، 
 الدولـة  وأنـواع  وأركانهـا،  الدولـة  أصـل  مفهومهـا،  وتطـور  الدولة تعريف الوسطى،
  .   الضغط وجماعات السياسية واألحزاب النظم.  وسيادتها

  نصوص تاریخیة حدیثة باللغة األوربیة) ٧٠٨(ترخ
  عتانسا:عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 أو ، األوروبيـة  باللغـة  المكتوبـة  المصـادر  نصـوص  مـن  عـددا  األستاذ يختار
 بشـكل  وفهمهـا  ترجمتهـا  علـى  الطالـب  بمسـاعدة  ويقوم حديثة دراسات من موضوعات

  .سليم

  )٣(اللغة العبریة ) ٧٠٩(ترخ 
  ساعتان: عدد الساعات المعتمدة أسبوعیا 

  محتوى المقرر
 العبرية، اللغة في الفلية األوزان دراسة ويكمل متنوعة، تاريخية نصوص الطالب يدرس
  :وهي

  .والمتعدي الالزم الفعل ـ

  .والمزيد المجرد ـ

  ).المستقبل الحالي، المضارع الماضي،( الفعل أزمنة ـ

  ).والمركب والناقص، والمضعف، والسالم، المعتل، مثل( الفعلية الصيغ ـ



  .الفعلية األوزان ـ

ھیوغلیفى  -تركى  –یونانى  –التینى  –فارسى ( شرقیة أو قدیمة  لغة) ٧١٠(ترخ
(  

  ساعتان:عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا
  :محتوى المقرر

 - :فارسى
  .دراسة نصوص بالفارسية عن التاريخ االسالمى  -
 .دراسة نصوص بالفارسية عن التاريخ الحديث  -

 .دراسة نصوص بالفارسية عن بعض المؤرخين  -
 .ة نصوص بالفارسية عن بعض الشخصيات دراس -

  المصادر والمراجع

 بديع جمعة/ قواعد اللغة الفارسية          د -١

 فؤاد الصياد/ قواعد اللغة الفارسية          د -٢
 عبد النعيم حسين/ قواعد اللغة الفارسية          د -٣

 تاريخ بيهقى                     للبيهقى -٤

 ميرخوان                  روضة الصفا   -٥
 حبيب السير                     خواندمير -٦

 عبد اهللا رازى همدان/ تاريخ كامل ايران               د -٧

  طبقات ناصرى                  للجوزجانى  -٨
 - :التینى 

تصريف االسماء ، تصريف االفعال فى صيغة المبنى للمعلوم ، الضمائر ، الصفات ،  -
 .دريبات تطبيقية بسيطة ت

تابع تصريف االسماء ، تصريف االفعال صيغة المبنى للمجهول ، تابع الضمائر ،  -
 .تابع الصفات ، ترجمة من الالتينية واليها نماذج تدريبية 

اسماء الفاعل والمفعول ، الضمائر ، تابع الصفات درجات الصفات ، صيغة الشك  -
 .ية واليها نماذج تدريبية وصيغة التمنى ، نصوص من الالتين

 -:یونانى

 اسماء النوع األول -

 اسماء النوع الثانى -



 صفات المجموعة األولى -

  :األفعال فى صيغة المبنى للمعلوم األزمنة  -
 الماضى األتم  –الماضى التام  –الماضى البسيط  –الماضى المستمر  -المضارع   -

 أسماء النوع الثالث  -

 لثانية صفات المجموعة ا -

 صيغة المبنى للمجهول -
 ضمائر الوصل واالشارة -

 .ترجمة من اليونانية واليها : تدريب  -

 اسماء الفاعل والفعول -
 صيغة الشك –صيغة التمنى  -

 درجات الصفات -

 )تطبيق ( نصوص من اليونانية واليها  -
 -:تركى

 دراسة نصوص بالتركیة عن التاریخ اإلسالمى -١
 تتعلق بالشخصيات التاريخية دراسة نصوص  -٢

 دراسة نصوص تتعلق بالمؤرخين  -٣
  المصادر والمراجع

 رشاد خميس/ قواعد اللغة التركية        د -
 سمير عباس / قواعد اللغة التركية        د -

 محمد حامد/ اللغة التركية                د -

 ليمان افندىمرئى التواريخ              شمعدانى زاده قند قليل س -
  

- Ebu Bekr- itihrani – kitabi – Diyarbekriyye Dr ( Mursel 
ozturk )                                                                               
 

- Osmanli  Teskilatve  Siyaset  Kulturu  Dr ( vahid Cabuk ) 
 -:هيروغليفى -١

 للغة األساسية المبادئ الطالب تعليم إلى الدراسية المادة لتلك العلمي المحتوى يهدف -
 من مبسطة تطبيقية أمثلة إعطاء مع الوسيط عصرها في قواعدها و القديمة المصرية
  .المعاصرة النصوص



  توصیفات المستوى الثامن

  اللغة االوربیة) ٨٠١(ترخ
  ساعتان:عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
year: th4 

 

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 

     -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.   

  المعاصرتاریخ مصر ) ٨٠٢(ترخ
  ثالثة ساعات:عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 فـي  هـي  الموضـوعات  مـن  مجموعـة  مـن  المعاصر مصر تاريخ مقرر يتكون

 األولـى  العالميـة  الحـرب  ثـم  البريطـاني  االحـتالل  ظـل  فـي  مصـر  أوضاع مجملها
 النتـائج  وأهـم  ١٩١٩ عـام  فـي  المصـرية  الثـورة  ثم ، مصر على البريطانية والحماية

 صـدقي  انقـالب  حتـى  ١٩١٩ مـن  الفتـرة  خالل المصرية والوزارات عليها، ترتبت التي
 ١٩٣٦ معاهـدة  ثـم  البريطـاني،  الجانـب  مـع  الوزارات هذه ومفاوضات ١٩٣٠ عام في

 وأخيـر  نيـة، الثا العالميـة  الحـرب  أثنـاء  مصر أوضاع ثم عليها، ترتبت التي النتائج وأهم
  .نتائجها وأهم يوليو ثورة حتى ١٩٤٥ من مصر في السياسية الحركة

  
  
  

  تاریخ العرب المعاصر ) ٨٠٣(ترخ
  ثالثة ساعات:عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 المشـرق :  موضـوعات  مجموعـة  علـى  المعاصـر  العـرب  تاريخ مقرر يحتوي

 مـن  فلسـطين  االنتـداب،  ظـل  فـي  العربـي  المشـرق  األولى، العالمية والحرب العربي
 م١٩٧٣ حتـى  ١٩٤٨ عـام  منـذ  االسـرائيلى  العربي الصراع إسرائيل، قيام إلى االنتداب

 عـام  حتـى  العربـي  الخلـيج  دول فـي  والسياسـي  واالجتمـاعي  االقتصـادي  التطور ،



 الحــرب مــن العربــي المغــرب دول م،١٩٥٦ عــام حتــى الســودان تطــور م،١٩٧٣
  .المعاصرة العربية والمشكالت القضايا بعض االستقالل، تىح األولى العالمية

  تاریخ أوروبا فى القرن العشرین ) ٨٠٤(ترخ
  ساعتان:عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 الفرنسـية  الحـرب  مـن  أوربـا  تـاريخ  العشـرين  القـرن  فـي  أوربـا  تاريخ يبدأ
 سـبقت  التـي  الماليـة  واألزمـات  ، ١٩٠٧-١٨٧١ الثالثـى  التحالف تكوين إلى البروسية
 وعصـبة  ١٩١٩ الصـلح  مـؤتمر  أيضـاً .١٩١٤-١٩٠٥ عام منذ  األولى العالمية الحرب
 وايطاليــا الســوفيتية روســيا مثــل ظهــرت التــي الديكتاتوريــة والــدول.١٩١٩ األمــم

 األمـم  وأخيـراً .١٩٣٩-١٩٣٣ التهدئـة  سياسـة  دراسـة  يتم كما. النازية وألمانيا الفاشستية
-١٩٤٥ مـن  الفتـرة  فـي  ونتائجهـا  وأحـداثها  ومقدماتها الباردة والحرب 1945 المتحدة
١٩٥٣.   

  تاریخ آسیا الحدیث والمعاصر ) ٨٠٥(ترخ
  ساعتان:عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 التطـور  الحديثـة،  العصـور  مطلـع  فـي  آسـيا  شـرق  وجنـوب  أوروبـا  بين العالقات
ـ  والفكري والسياسي التاريخي  والمعاصـرة  الحديثـة  الحقبتـين  خـالل   اآلسـيوية  عوبللش

  . إيران أفغانستان، ، باكستان ، اليابان الهند، الصين،:  مثل

  تاریخ الوالیات المتحدة ) ٨٠٦(ترخ
  ساعتان:عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 واكتشـاف  الجغرافيـة  الكشـوف  حركـة  بدايـة  منـذ  األمريكـي  التاريخ دراسة يتم

 العـالم  فـي  أوربـا  دول بـين  والصـراع  ودوافعـه  البريطـاني  باالستعمار مروراً أمريكا
 الحمـر  بـالهنود  اإلنجليـز  وعالقـة  الفرنسـي  - اإلنجليـزي   االسـتعمار  وخاصة الجديد
 سـكان  رغبـة  ثـم )١٧٧٥-١٧٦٠( اإلنجليزيـة  المسـتعمرات  كذلك. األصليين البالد سكان

 االسـتقالل  حـرب  وانـدالع ) بريطانيـا ( ماأل الـوطن  عـن  االنفصـال  فـي  المستعمرات
. الحـرب  بعـد  مـا  ومشـكالت ١٧٨٩ األمريكـي  الدسـتور  وانشـاء ١٧٧٦ عام األمريكية



 سياسـة  ثـم  والجنـوب  الشـمال  بـين  1865-1861 األمريكية األهلية الحرب اندالع أيضاً
 والجنوبيـة  الوسـطى  أمريكـا  فـي  سـواء  المتحـدة  الواليات اتبعتها التي الخارجي التوسع

 العزلـة  لسياسـة  ونبـذها  عالميـة  كقـوة  المتحـدة  الواليـات  ظهور ثم. األقصى والشرق
 الكسـاد  أزمـة  دراسـة  عـن  فضـالً  والثانيـة  األولـى  العالميتين الحربين ودخول والحياد
 الحـرب  دراسـة  وأخيـراً .الثالثينيـات  فتـرة  فـي  المتحدة الواليات منه عانت التي الكبير
 الرأسـمالي  للعـالم  تـابع  أحـداهما  متنافسـتين  متعـاديتين  لتينكت إلى العالم وانقسام الباردة
 السـوفيتي  اإلتحـاد   بزعامـة  الشـيوعي  للعـالم  تـابع  واآلخـر  المتحدة الواليات بزعامة

  .الثانية العالمية الحرب أعقاب في وذلك

  تاریخ أمریكا الالتینیة ) ٨٠٧(ترخ
  ساعتان:عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 الكولومبيـة  قبـل  مـا  الفتـرة :  الالتينيـة  أمريكـا  تـاريخ  مقرر في الطالب سيدر

Precolombiana، المايـا  حضـارة  مثـل  الالتينيـة  أمريكـا  فـي  قامت التي الحضارات 
 الغــزو مرحلــة ، Poscolombiana الكولومبيــة بعــد مــا فتــرة ، واالزتيــك واالنكــا

 الكفــاح مرحلــة ،) ١٨١٠-١٥٤٢( االســتعمار مرحلــة ،)١٥٤٢-١٤٩٢(  واالســتعمار
 مـن  المسـتقلة  السياسـية  الحيـاة  مرحلـة  ،)١٨٢٤-١٨١٠( السياسـي  االستقالل أجل من

 المكسـيك  تـاريخ  مالمـح  البرازيـل،  تـاريخ  مالمح المعاصر، التاريخ مرحلة إلى ١٨٢٤
   -هندوراس -جواتيماال( الوسطى أمريكا ودول

 La البالتـا  إقلـيم  دول تـاريخ  مالمـح  ،).  بنمـا  -كوسـتاريكا  -نيكـاراجوا -السلفادور

Plata  )الجنوبيـة  االنـديز  دول تـاريخ  مالمـح  ،)بـاراجواي  -أورجـواي  -األرجنتين 
 -كولومبيـا  -االكـوادور ( الشـمالية  االنـديز  دول تـاريخ  مالمح ،)بيرو -بوليفيا -تشيلي(

 ســانت -كوبــا( األنتيــل دول تــاريخ مالمــح ،)ســورينام-جيانــا -جويانــا -فنــزويال
  ).بورتوريكو -الدومنيكان -هاييتي -مينجودو

  علم التاریخ وفلسفتھ ) ٨٠٨(ترخ
  ساعتان:عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر



 العلـوم  مثـل  علـم  هـو  وهـل  التـاريخ  علـم  تعريـف  علـى  المقرر هذا يحتوي
 التـي  التاريخيـة  المـدارس  دراسـة  ثـم  المختلفـة،  التاريخ كتابة مراحل ثم ال، أم الطبيعية
  .حدا على كل  المختلفة بأنواعها التاريخ فسرت

  " بحث تخرج " أعمال السنة ) ٨٠٩(ترخ
  ساعتان:عدد الساعات المعتمدة أسبوعیًا

  :محتوى المقرر
 مـن  موضـوع  أي فـي  للتخـرج  بحـث  بإعـداد  الطالب بتكليف المادة أستاذ يقوم
  .  المختلفة والمعاصر الحديث التاريخ موضوعات

 

  
 


