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 عميد الكلية  كلمة 

أ.د/ أمحد صابر حممود

مرحبًا بكم بناتي وأبنائي طالب الكلية وجامعة أسيوط

ــة     ــزم إدارة اجلامع ــم ع ــد لك ــعدني أن أؤك يس

والكلية علي استكمال املسرية اليت تسـعي لتحقيـق دور   

 عامل الفكر والثقافة، تلك املسرية اليت الكلية الريادي يف

بدأتها الكلية منذ نشأتها بـالرمم مـن العثـرات الـيت حتـول      

أحيانًا دون إجناز متميـز يرقـي بـدور الكليـة يف التنـوير      

وقيادة اجملتمع حنو آفاق املستقبل والنهوض بالعقل البشـري  

َب أعينكم أهم األهـداف الـيت نعمـل    ملسايرة املتغريات العاملية املتسارعة، عليه فإنين أضع َنْص

مجيعًا لتحقيقها واليت تهدُف إىل إعداد جيل قوي الشخصية، معتدل السلوك، راسخ الفكر، 

مدركًا النتمائه ووحدة وطنه، ليصبح قادرًا على التطور ومواكبة املسـتجدات يف اـاالت   

تمــع مــن دراســات اللغــات والعلــوم االنســانية واالجتماعيــة، للمســاهمة فيمــا  تاجــه اجمل

وحبوث

مواردها  ضافة إىلة، باإلكما أؤكد لكم بأننا نسعى لتطوير موارد الكلية الذاتي

ي لني باجلهاز اإلداريس والعامالتدر البشرية املتمثلة يف تلك النخبة املتميزة من أعضاء هيئة

ـ  مبا يقدمونـه  -ةوهم الدعامة القوية اليت ترتكز عليها العملية التعليمي – عمـل دؤوب  ن م

عمـل دـد    قهم أن اللـى عـات  يهدف إىل حتقيق التميز والنجاح، حيـث أخـذ مجيـع الـزمالء ع    

ـ   ـ تواهم وتفاٍن من أجل مساعدة الطالب وتشجيعهم على االرتقـاء مبس لـى  عوف يـنعكس  س

أدائهم املهين يف أماكن العمل اليت يلتحقون بها

نجـد أنـه مـن    فحنملـها،   ة الـيت ومبا أننا نعترب الطالب واجملتمع والوطن جـوهر الرسـال  

ـ هو إعدوالواجب علينا حتقيق اهلدف األساس من العملية التعليمية  زود باملعـارف  اد خريج م

اتـه وخدمـة   ذيف بنـاء   وظيفهـا النظرية واخلربات العملية والبحثية، ولديـه القـدرة علـى ت   

لـك املعـايري الـيت    تللجودة؛  لقوميةاتمعه وذلك بتقديم برامج تعليم تتفق وتتبين املعايري ا

مان اجلودة لقومية لضاهليئة اسبق وأن أهلت هذه الكلية للحصول علي شهادة االعتماد من 

أنـه   صـر العربيـة، لـذا أري   مم كأول كلية آداب دمهورية 2014واعتماد التعليم يف العام 

ج ير الـربام سـني وتطـو  ي، وحتأصبح لزامـًا علينـا اآلن أن نسـعي لتطـوير املسـتوا األكـادمي      

تقـاء  دثـة لالر حمتيجية األكادميية لرفـع مسـتوا العمليـة التعليميـة وفـق خطـة اسـرتا       

ـ بالبحث العلمي ونشر ثقافة االبتكار واإلبداع، وتشجيع شـب  عضـاء هيئـة   أاحثني مـن  اب الب

ـ   صصـاتهم  اـاالت    ادة يفالتدريس والطالب للمساهمة يف صناعة املعرفة وحتقيـق الري

وقيادة اتمعاتهم

 

 



 
 

  
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثمة كل

 أ.د. حسن عبد الشفيق حسن جاد اهلل 

 

 

 اآلدابكلية يسعدني أن أرحب بكم يف  

 هي كلية اآلدابعتقادنا بأن اجامعة أسيوط. إن 

هو  املصري الرئيسية لتقدم اجملتمع اتالدعام إحدا

الذي يشجعنا على خوض التحدي املتمثل يف العمل 

مستويات رفيعة من التدريس والبحث يف على ترسيخ 

يف هذا الشأن.  مطردًا ية، وحنن على ثقة من أننا حنرز تقدمًانانسااالت العلوم اإل

ثالثة يف  املاجستري والدكتوراه يتالكلية درج متنحيف جانب الدراسات العليا و

سات ية، وهو ما جيعلها واحدة من أكرب املؤسنسانع العلوم اإلومن فر فرعًاعشر 

 األكادميية الوطنية من حيث الثراء والتنوع العلمي.

من قبل اهليئة القومية لضمان جودة التعليم  إن كليتنا كلية معتمدة 

لعديدة ا ع اآلدابقطات لياكواالعتماد. ولقد كنا أول كلية حتظى باالعتماد بني 

كلية لراغ، فامن ف يأت مل و، وهو ما مل يكن مفاجئُاالعربية مصرمجهورية يف 

در املؤهلة من ا بالكواوأيض ريسبالوسائل الالزمة للبحث والتد جيدًا اهزة جتهيزًا

 أعضاء هيئة التدريس.

ومنذ أن توليت وكالة الكلية للدراسات العليا هناك حرص دائم على 

كلية ونشر علمية لللة اللمجلالتطوير املستمر، من أوجه التطوير عمل ترقيم دولي 

ليا اسات العالدر ئحةع الكلية. وحنن اآلن بصدد تعديل الأعدادها على موق

 ة.بالكلية لتكون مجيع برااها بنظام الساعات املعتمد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 كلمة وكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب

 أ.د/ ناصر هاشم حممد  

 

 

إن أسرة كلية اآلداب من خالل عميدها ووكالئها 

بنائهم الطالب وأعضاء هيئة التدريس بها يرحبون با

املنضمني ألسرة الكلية، تلك الكلية التى متثل شعلة وضائة يف حركة 

الثقافة واملعرفة والفكر يف اتمعنا، لقد كانت كلية اآلداب وال تزال 

حصنًا حصينًا للفكر احلر املستفيد الذي  تاج إليه اجملتمع املصري يف جنوب 

 رار والسالم االجتماعي.مصر يف مراحل تطوره حنو األمام بغية االستق

 ابنائي وبناتي الطلبة 

 يد، وروحم جدكد حنن أسرة كلية اآلداب نفخر بكم وبانضمامكم إلينا

جلامعة خر بها اة تفاليعأكثر محاس من شأنهم أن يرفعوا راية كلية اآلداب 

ويفخر بها وطنكم العزيز مصر.



 
 

 رؤساء جامعة أسيوط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 المأ.د. طارق عبد اهلل مرسي اجل

 حتى اآلن –2018غسطس أ
 

 أمحد عبده جعيصأ.د. 

 2018 يوليو – 2015ديسمرب 
 

حممد عبد السميع عيد أ.د.  

 2015 - 2013 يوليو
 

 أ.د. مصطفى حممد كمال

 2013يوليو  –2008 أبريل
 

 أ.د. عزت عبد اهلل أمحد

 2008 أبريل – 2006أغسطس 

 

 ردقاأ.د. حممد إبراهيم عبد ال

 2006ليوليو  – 2004غسطسأ

 .د. حممد رأفت حممودأ 

 2004يوليو  – 1996يناير 

 

 أ.د. حممد رجائي الطحالوي

 1996يناير  – 1991أغسطس 

 أ.د. عبد الرازق رزق حسن 

 1991يوليو  – 1980أغسطس 

 

 أ.د. حسن محدي إبراهيم

 1980 أغسطس – 1979 أغسطس

 شارأ.د. حممد محدي الن 

 1974 نوفمرب – 1969مارس 

 1979و ــماي – 1975وــماي

 

 سىأ.د. عبد الوهاب على الربل

 1968أكتوبر  – 1967أغسطس 

 
 أ.د. حسني أمحد فهيم

 1966سبتمرب  –1965أكتوبر

 

 

 أ.د. سليمان أمحد حزين

 1965سبتمرب  – 1955أكتوبر 

 أ.د. حسن إبراهيم حسن 

 1952ديسمرب  – 1950مارس 
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  شعار الجامعة

 

 علـــم الجامعة
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 سطور فيكلية اآلداب 



 
 

 
 رؤيـــة الكلية:

 
 رســـالة الكلية:



 
 

 : ةالغايات واألهداف اإلستراتيجي

ادر على المنافسة في سوق العمل قخريج متميز  -الغاية األولى

  اإلقليمية.

 : ثل يفواألهداف اإلسرتاتيجية لتحقيق هذه الغاية تتم

متتناسوووو   ووووي امم ووووال ب رات امدراسوووو   واممقووووب تطووووالب امجووووبا   - 1/1 

 األكادلم   امقا   .

  . متحس ن اممستمب مل مل   امت ل م   بامكل ا - 1/2

 اافب اإل كانات وامتسه الت اممادل  ملت ل م وامت لم.ت - 1/3

 طالب األنشط  امطالب   بامكل  .ت - 1/4

 طالب امبعال  االجتماع   وامصح   ملطالب.ت - 1/5

 نم   قدرات أعضاء ه ئ  امتدرلس و  اون هم.ت - 1/6

 



 
 

  .ةلكليالعلمي با تطوير الدراسات العليا والبحث -الغاية الثانية 

 طالب إجباءات امق د وامتسج ل بامدراسات ام ل ا بامكل  .ت - 2/1

 طالب ببا   و قبرات امدراسات ام ل ا بامكل  .ت - 2/2

 طالب نظم امت ل م وامت لم وامتقالم.ت - 2/3

 ات اممجتمي.ضي خط  بحث   ملكل   واألقسام تتفق واحت اجو - 2/4

 طالب  نظا   امجحث ام لمي بما لسهم في حل  شكالت اممجتمي.ت - 2/5

 في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.  أنشطة فاعلة -الغاية الثالثة 

 وضي خط  امكل   مخد   اممجتمي وتنم   امج ئ . – 3/1

إنشاء عودد  ون اماحودات اإلدارلو  واماحودات لات امطوابي تطالب و – 3/2

 امخاص.

زلوووادا فاعل ووو   شوووارك  امكل ووو   وووي  خسسوووات اممجتموووي مخد ووو   – 3/3

 اممجتمي وتنم   امج ئ .

  تاب   ورعال  امخبلج ن. – 3/4
 

 هاز إداري متطور وفعال.ج -الغاية الرابعة 

 ه كل تنظ مي  الئم وسلطات و سئام ات  حددا وف ام . – 4/1

 ه كل تنظ مي  الئم وسلطات و سئام ات  حددا وف ام . – 4/2

 نمط ف ال ملق ادا واإلدارا بامكل  . – 4/3

 تنم   اممهارات اإلدارل  ملق ادات. – 4/4

 MISاالستخدام األ ثل منظم امم لا ات اإلدارل   – 4/5



 
 

 يات واألهداف اإلستراتيجية للكليةجدول الغا

 

 األهـداف اإلستراتيجيـة الغـايـات

متتناس   ي واممقبرات امدراس    تطالب امجبا   - 1/1

 امم ال ب األكادلم   امقا   .

متحس ن اممستمب مل مل   امت ل م   بامكل  .ا - 1/2

م.انات وامتسه الت اممادل  ملت ل م وامت لتاافب اإل ك - 1/3

 طالب األنشط  امطالب   بامكل  .ت - 1/4

طالب امبعال  االجتماع   وامصح   ملطالب.ت - 1/5

نم   قدرات أعضاء ه ئ  امتدرلس و  اون هم.ت - 1/6

امدراسات ام ل ا الب إجباءات امق د وامتسج ل بتط - 2/1

بامكل  .

طالب ببا   و قبرات امدراسات ام ل ا بامكل  .ت - 2/2

طالب نظم امت ل م وامت لم وامتقالم.ت - 2/3

   ملكل   واألقسام تتفق واحت اجات وضي خط  بحث - 2/4

اممجتمي.

ي حل طالب  نظا   امجحث ام لمي بما لسهم فت - 2/5

  شكالت اممجتمي.

 ئ .وضي خط  امكل   مخد   اممجتمي وتنم   امج  – 3/1

تطالب وإنشاء عدد  ن اماحدات اإلدارل  واماحدات  – 3/2

 لات امطابي امخاص.

زلادا فاعل    شارك  امكل    ي  خسسات اممجتمي  – 3/3

 مجتمي وتنم   امج ئ .مخد   ام

  تاب   ورعال  امخبلج ن. – 3/4

ه كل تنظ مي  الئم وسلطات و سئام ات  حددا  – 4/1

 وف ام .

ه كل تنظ مي  الئم وسلطات و سئام ات  حددا  – 4/2

 وف ام .

 نمط ف ال ملق ادا واإلدارا بامكل  . – 4/3

ات اإلدارل  ملق ادات.تنم   اممهار – 4/4

MISاالستخدام األ ثل منظم امم لا ات اإلدارل   – 4/5



 
 

 للكلية  اإلداريالهيكل 

 أ.د/ أمحد صابر حممود

عميد الكلية

 

 أ.د/ حسن عبد الشفيق جاد

 اهلل

 وكيل الكلية

 ثوبحلشئون الدراسات العليا وال

 

 

 

 

 

 

 

 دـــاشم حممـــر هـــناصأ.د/ 

 وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب

 

 

 نوأ.د/ جمدي عبد اجلواد عل

 وكيل الكلية

 بيئةلا لشئون خدمة اجملتمع وتنمية

 

 

 أمني عام الكلية

 أ/ سحر حممد

 

 

 



 
 

 للكلية الحالي والتنظيمى  الهيكل اإلداري

 

 

 

 



 
 

 تحديث بنية الكلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 السادة أعضاء هيئة التدريس بأمساءبيان 

 2018/2019 معياللعام اجل ومعاونيهم بكلية اآلداب جامعة أسيوط

 

 أوال قسم الغة العربية:

 الوظيفة االســــم م
 ئيس القسمر –أستاذ  د على عبدالمعطى عبدالناصرمحموأ.د/  1

 أستاذ متفرغ عثمان عبدالرحمن عثمان منصورأ.د/  2

 أستاذ مساعد متفرغ علىمحمود عبدالعزيز محمد د/  4

 مدرس متفرغ حامد محمد مرسى راضواند/  5

 مدرس متفرغ محمد محمد موسى أبوجبلد/  7

 مدرس متفرغ حسين محمد محمد حسند/  8

 متفرغ أستاذ محمد عبدالحكم عبدالباقى أحمدأ.د/  9

 متفرغ أستاذ ناصف شاكر سيد محمودأ.د/  10

 أستاذ  عبدالحفيظ السيد أحمد بكرىأ.د/  11

 متفرغأستاذ  نصرجمال محمد محمد أ.د/  12

 أستاذ محمد أحمد عبدالرحمن الطيبأ.د/  13

 أستاذ يوسف أحمد جادالرب محمدأ.د/  14

 أستاذ عبدالناصر محمود عيسى عبدالحميدأ.د/  15

 عار م -أستاذ مساعد  زينب فؤاد عبدالكريم أحمدد/  16

 أستاذ مساعد متفرغ محمد إبراهيم محمد مخلوفد/  17
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 الوظيفة االســــم م
 متفرغ مدرس البدرى حادى ضيف محمدد/  18

 عار م -أستاذ مساعد  محمد عبدالرحمن حسانين أحمدد/  19

 معار - مدرس عالء رمضان عبدالكريم أحمدد/  21

 مدرس سعيد فرغلي حامد عليد/  22

 مدرس حنان أبوالقاسم محمد محمدد/  23

 مدرس أسماء محمد عبد الحميد أحمدد/  25

 مدرس أسماء عبد الرحمن محمد د/  

 مدرس يمن عبد العظيم احمد سيدأد/  26

 مساعد  مدرس هبه سيد خلف محمدأ/  27

 مساعد  مدرس محمد حسين محمد محمد ا/  28

 عيد م محمد أحمد يوسف أحمدأ/  29

 يد مع عاطف عبد العليم عبد الرحيمأ/  30

 معيد  تامر عبد الفتاح محمد احمدأ/  31

 معيد  صالح هديه قواطينأ/  32

 معيد  سيدشيماء سامي عبدالسميع أ/  33
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 جليزية :ـًا : قسم اللغة اإلنثاني

  

 الوظيفة االســـــــــــــــــــم م
 ئيس القسمر –أستاذ  منال محمد عبدالناصر هاشمأ.د/  1

 أستاذ متفرغ فردوس عبدالحميد البهنساوىأ.د/  2

 أستاذ متفرغ أحمد أحمد المختار محمودأ.د/  3

 مدرس متفرغ فاتن حلمى أحمد إبراهيمد/  4

 مدرس متفرغ نادر سامى فهيم عبدالمسيحد/  5

 أستاذ عبدالجواد توفيق محمود عوضأ.د/  6

 أستاذ حسن عبدالشفيق حسن جاداهللأ.د/  7

 أستاذ أبوطالب محمود أحمد محمدأ.د/  8

 أستاذ أحمد صابر محمود محمدأ.د/  9

 أستاذ مساعد محمد عبدالمجيد منصور محمدد/  10

 أستاذ مساعد سيد عبدالحى عبدالقادر عبدالموجودد/  11

 أستاذ مساعد ياسر أحمد جمعة حسانيند/  12

 مدرس محمد على عبدالبصير علىد/  13

 مدرس إيمان أمين محمود عبداهللد/  14

 مدرس نادية أمين حسن جاداهللد/  15

 مدرس لى أحمد محمدممدوح عد/  16

 مدرس سعيد أحمد أبوضيف محمودد/  17

 مدرس عبدالمحسن عزالدين أحمدالشريفد/  18

 مدرس محمد جالل إبراهيم أحمدد/  19

 مدرس حسين صالح محمد علىد/  20

 مدرس أشرف جرجس عبدالمالك تادرسد/  21

 مدرس أشرف عبدالفتاح عبدالعال هديةد/  22

 مدرس مدان محمدناهد حسن حد/  23

 مدرس وفاء عبدالعزيز مرسى علىد/  24



 
 

 الوظيفة االســـــــــــــــــــم م
 مدرس شيرين عبدالغفار محمد أحمدد/  25

 مدرس والء عبدالاله عبدالحافظ حسند/  26

 مدرس حنان مصطفى محمود محمدد/  27

 مدرس لبنى محمد عبده خضر شدادد/  28

 مدرس عبير محمد رأفت محمد إبراهيم خلفد/  29

 مدرس مد رشدي الطماويرؤي محد/  30

 مدرس داليا حسنى فريد محمدد/  31

 مدرس مروة مصطفى عبد المطلب شحاتهد/  32

 مدرس جابر عبدالغفار عبدالرحمن حسانيند/  33

 مدرس مساعد إبراهيم خليفة إبراهيم سالمأ/  34

 مدرس مساعد بيان محمد نبيل عبدالفتاح محمدأ/  35

 مدرس مساعد حسنمى صالح أحمد محمد أ/  36

 مدرس مساعد ماريانا نجاتى ينى جرجسأ/  37

 مدرس مساعد سها صالح أحمد محمد حسنأ/  38

 مدرس مساعد سارة مصطفى محمود خليلأ/  39

 مدرس مساعد فوز أحمد مهني عبد اهللأ/  40

 مدرس مساعد رنيم أحمد صابر محمودأ/  41

 مدرس مساعد رنا محمد احمد شلقاميأ/  42

 مدرس مساعد جميلة عبد الناصر عبد العزيز عبد العالأ/  43

 معيد نورهان محمد عالء الدين النجديأ/  44

 معيد نورهان مدحت مصطفى مصطفىأ/  45

 معيد تسنيم حسين علي عبدالقادرأ/  46

 معيد نانسي اشرف جرجسأ/  47

 معيد سلمى حسن البنا عبد الموجودأ/  48

 



 
 

 غة الفرنسية:ثالثًا : قسم الل

 الوظيفة االســـــــــــــــــــم م
 ورئيس القسمم أستاذ  ها عبدالعزيز رزق مبروكد/ ن 1

 أستاذ مساعد  محمد خليل رشدى خليلد/  2

 أستاذ مساعد  محمد عبدالحميد أحمد سويلمد/  3

 مدرس  أيمن محمد منير محمد كامل موسىد/  4

 مدرس   عادل عبدالعظيم أحمد بغدادى أباظهد/  5

 مدرس  مصطفى يحيى شمس الديند/  6

 مدرس مروة شحاتة عبدالجواد جاداهللد/  7

 مدرس  مروة حسين أحمد جادالكريمد/  8

 مدرس  صالح صبرى محمد عبدهد/  9

 مدرس مساعد  لغفار فريد عبد الغفارمها عبد اأ/  10

 مدرس مساعد  ميادة احمد عبد العزيزأ/  11

 مدرس مساعد أالء محمد محسن على بداريأ/  12

 مدرس مساعد   عبد الخالق حساندعاء حسني أ/  13

 مدرس مساعد سحق خليلكرستينا ابراهيم اأ/  14

 معيد دينا اسماعيل حسن السالميأ/  15

 معيد  شيماء محمد عبد العال أحمد فراجأ/  16

 معيد ريم بدراوى عبدالرحيم زايدأ/  17
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 قسم اللغات الشرقية : رابعًا

 

 الوظيفة االســـــــــــــــــــم م
 أستاذ ورئيس القسم خالد محمد إبراهيم سالمةأ.د/  1

 أستاذ مساعد متفرغ نفيسة محمد سعيد محمدد/  2

 أستاذ مساعد عمار أحمد خلفد/  3

 أستاذ مساعد حسين صوفى محمد حسند/  4

 متفرغ مدرس صفاء محمد حسن أبوشادىد/  5

 مدرس أحمد محمد سليمان عامرد/  6

 مدرس هاشم محمد هاشم حامدد/  7

 مدرس نورجهان محمد حسيند/  8

 مدرس مساعد نسمة عبد النبي عبد العزيز محمدأ/  9

 مدرس مساعد رانيا جمال كامل محمدأ/  10

 مدرس مساعد صالحسيد  محمد أحمدأ/  11

 مدرس مساعد اسراء عادل كمال طلبه عليميأ/  12

 مدرس مساعد نهال حمدي عبدالناصر عليأ/  13

 مدرس مساعد محمود عبدالباسط محمد عبدالرحمنأ/  14

 مدرس مساعد عبير محمد علي احمدأ/  15

 مدرس مساعد منية أحمد سيد صالحأ/ أ 16

 معيد رفيده محمود عباسأ/  17

 معيد سلمى قطب سيدأ/  18

 معيد تقي محمد اسامة القوصىأ/  19

 معيد  احمد فاروق محمد رمضانأ/  20

 معيد عبد العزيز  نورهان عبد النبيأ/  21
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 خامسًا قسم اجلغرافيا :

 الوظيفة االســـــــــــــــــــم م
 ئيس القسمر -أستاذ  خالد إبراهيم محمد بدرهأ. د/  1

 أستاذ متفرغ المتولى السعيد أحمد أحمد القهوجىأ.د/  2

 أستاذ متفرغ سيد أحمد سالم محمد قاسمأ.د/  3

 أستاذ حسام الدين جادالرب أحمد معوضأ.د/  4

 مساعد متفرغ أستاذ عماد سامى يوسف أحمدد/  5

 عارم –أستاذ مساعد  عادل معتمد عبدالحميد محمدد/  6

 عارم –أستاذ مساعد  ياسر عبدالعظيم عبدالموجود سمكد/  7

 عارم –أستاذ مساعد  أمانى حسين محمد حسند/  8

 عارم –أستاذ مساعد  أحمد زايد عبداهلل زايدد/  9

 مدرس عصام عادل أحمد حسند/  10

 مدرس ب حسن قطبحسن قطد/  11

 مدرس الطاهر محمد محمود شمسد/  12

 مدرس وليد شكري عبد الحميد علي يوسفد/  13

 مدرس محمد هاني سعيد عبد المالكد/  14

 مدرس والء محمد احمد نجيبد/  15

 مدرس هناء رفعت يوسف هاشمد/  16

 مدرس مساعد افنان عبدالرؤف محمد محمد الغريبأ/  17

 مدرس مساعد ريدي زهران مهران ضيفوائل هأ/  18

 مدرس مساعد احمد علي احمد عليأ/  19

 مدرس مساعد يمان عفيفى محمد مرغنىأ/ إ 20

 معيد محمود علي مسعود محمدأ/  21

 معيد هبه مصطفى يوسف زايدأ/  22

 معيد اسماء عبد الغني جاللأ/  23

 معيد سيد سعد الدين سيدأ/  24



 
 

 خ:قسم التاريًا سادس

 الوظيفة االســـــــــــــــــــم م
 أستاذ ورئيس القسم حسن أحمد عبدالجليل البطاوىأ.د/  1

 متفرغأستاذ  ن بديوىمحمد أحمد محمد أحمد حسأ.د/  2

 أستاذ متفرغ محمد عبدالحميد أحمد الحناوىأ.د/  3

 تفرغم أستاذ مساعد أحمد شوقى إبراهيم محمود العمرجىد/  4

 مدرس متفرغ تهانى محمد شوقى عبدالرحمند/  5

 أستاذ أسامة محمد فهمى صديقأ.د/  6

 أستاذ يسرى عبدالحكيم خليفة ديابأ.د/  7

 أستاذ مساعد عبدالناصر إبراهيم عبدالحكم خليلد/  8

 أستاذ مساعد حامد عبدالحميد محمد حسانين مشهورد/  9

 أستاذ مساعد محمد أحمد محمد أحمد فرغلى )الكردوسي(د/  10

 أستاذ مساعد الح عبدالرحمن أحمدكمال صد/  11

 مدرس نجالء حسين محمد توفيقد/  12

 مدرس محمد صالح عبدالنبى سليماند/  13

 مدرس  أحمد عزالعرب أحمد سليماند/  14

 مدرس  محمد سعدالدين سيد عبدالرحمند/  15

 مدرس حمدى خالد حسن سليماند/  16

 مدرس نادية محمد محمد قضبد/  17

 مدرس محمود عبد المقصود ثابت محمدد/  18

 مدرس  محمود محمد كامل عطيهد/  19

 مدرس محمد إبراهيم محمد خلفد/  20

 مدرس دعاء صالح رياضد/  21
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 الوظيفة االســـــــــــــــــــم م
 مدرس مساعد وليد زين عبد الحميد مشهورأ/  22

 مدرس مساعد اماني محمد محمد قطبأ/  23

 مدرس مساعد رباب عبدالمعتمد فتحى محمدأ/  24

 مدرس مساعد صادق فتحي صادق حسنأ/  25

 معيد مارينا جمال جرجسأ/  26

 معيد مرثه سمير ابراهيمأ/  27

 معيد د محمد زينهم عبد الحميد محمأ/  28
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 قسم االجتماع: ًاسابع

 الوظيفة االســـــــــــــــــــم م
 أستاذ م ورئيس القسم حمداهلل أحمد كيالنى إبراهيمد/  1

 مدرس متفرغ سيد حسانين بخيت حسانيند/  2

 متفرغأستاذ  حمد محمد السيد إمام عسكرأأ.د/  3

 متفرغ مدرس إيمان عباس عبدالنعيم عليوةد/  4

 متفرغ مدرس رقية عبدالاله محمد حرداند/  5

 مدرس سناء محمد على محمد أحمدد/  6

 مدرس أحمد كمال عبدالموجود عيدد/  7

 مدرس دينا على عزت عبدالرحمن علىد/  8

 مدرس اء جابر على مهرانأسمد/  9

 مدرس تقوى سيد حسانين بخيتد/  10

 مدرس يمان محمود عبد المولي هيكلإد/  11

 مدرس حمد زين العابدين أحمد إبراهيمأد/  12

 مدرس مساعد مروه كمال على حسنأ/  13

 مدرس مساعد فايزة علي محمد أحمدأ/  14

 مدرس مساعد منية احمد شحانه مصطفىأأ/  15

 معيد ريم محمد محمد خضيرىأ/  16

 معيد عبد الحكيم حشمت عبد الحكيم اسماعيل /أ 17

 معيد نجوى مختار نصير محمدأ/  18

 معيد سالم مرزوق جمعة إأ/  19
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 ثامنـًا قسم علم النفس:

 الوظيفة االســـــــــــــــــــم م
 أستاذ ورئيس القسم أحمد محمد درويش درويشأ.د/  1

 أستاذ متفرغ طه أحمد حسانين المستكاوىأ.د/  2

 أستاذ مساعد  جدة السيد على بطحيش الكشكىد/ م 3

 أستاذ مساعد أحمد كمال عبدالوهاب بهنساوىد/  4

 أستاذ مساعد دى شعبان حسن أحمدد/ ه 5

 أستاذ مساعد عبداهلل سيد محمد جاب اهللد/  6

 مدرس  أشرف على السيد عبدهد/  7

 مدرس محمود شوقى حسين عبدالتوابد/  8

 مدرس سلوى محمد محمد محمود بخيتد/  9

 مدرس حسن محمد رياض محمد حسند/  10

 مدرس دعاء فاروق هاشم بخيتد/  11

 مدرس سناء محمد محمد خليلد/  12

 مدرس سارة حمدي نجيب التالويد/  13

 مدرس غادة عبد الكريم حسين عطيفيد/  14

 سمدر امش ماء ابباه م  حمد حس  اهللد/  15

 مدرس هدى عنتب عجداهلل قندللد/  16

 مدرس  حنان احمد  حمدد/  17

 مدرس مساعد أ/ نسم  عصمت  حمد  حماد 18

 مدرس مساعد بباه م  حمدإسماء عاطف أ/ أ 19

 دمدرس مساع هاجب جمال امدلن أحمد لاسفأ/  20
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 قسم اإلعالم: ًاتاسعـ

 الوظيفة االســـــــــــــــــــم م
 أستاذ أ  م   حمد  حمد عمبانأ.د/  1

 أستاذ حنان أحمد سل م عل ااأ.د/  2

 أستاذ مساعد حسام علي علي سال  د/  3

 أستاذ مساعد لسبا حسني عجد امخامق حساند/  4

 مدرس  اجدا  حمد عجد امجاقي عجد ام زلزد/  5

 مدرس سماح جمال  حمد أحمدد/  6

 مدرس األ  ب صحصاح فالز فباجد/  7

 مدرس رحاب امداخلي  حمد عجد امفض لد/  8

 مدرس علي س د علي  حمدد/  9

 مدرس امهام حس  امنجي أحمد  حمدد/  10

 مدرس حنان  اسى عجد ام ال  اسىد/  11

 مدرس لمنى  حمد عاطف عجد امن  مد/  12

 مدرس  حمد تاف ق عجد امحافظ لهانشبد/  13

 مدرس دعاء  حمد  حمد لاسف عجد ام اطيد/  14

 مدرس ران ا  باد عجد امبحمن  جبوكد/  15

 مدرس دلنا  حماد حا د  حمدد/  16

 مدرس مساعد دعاء  حماد  حمد  حمدأ/  17

 معيد  ي عثمان صالح امدلن فخادأ/  18

 معيد يهدلب  حماد لاسف عجد امم طأ/  19

 معيد عجد اماله خل ف  عجد امالهأ/  20

 معيد رضاى عجده أحمد  حمدأ/  21

 معيد  حمد س د خل ل إبباه مأ/  22

 معيد  صطفى عجد امجااد تاف ق  حمادأ/  23

 



 
 

 قسم الفلسفة: اشرًاع

 الوظيفة االســـــــــــــــــــم م
 أستاذ أ.د / محمود محمد علي 1

 أستاذ متفرغ محمد قابيل أ.د/ عبد الحي 2

 أستاذ متفرغ أ.د / محمود حميدة محمود 3

 أستاذ أ.د / ناصر هاشم محمد 4

 أستاذ مساعد محمود إبراهيم محمد /د 5

 مدرس د/ أسماء عبد المحسن 6

 مدرس د / ضياء الدين حيدر 7

 مدرس د/ محمد سيد محمد 8

 مدرس ثناء جمال الدين محمد /د 9

 مدرس فواز صديقد/ مصطفي  10

 مدرس د/ إسراء حازم الشريف 11

 مدرس مساعد انجي عبد اهلل حسين /أ 12

 مدرس مساعد حمزاوي حامد حسن /أ 13

 مدرس مساعد محمد فاروق محمد /أ 14

 معيد عزة إبراهيم /أ 15

 
 
 
 
 
 



 
 

 قسم الوثائق واملكتبات : حادي عشر

 الوظيفة االســـــــــــــــــــم م
 أستاذ م ورئيس القسم مرو سعيد فهيم محمودد/ ع 1

 أستاذ مساعد منصور سعيد محمد منصورد/  2

 أستاذ مساعد عصام محمد علي عليد/  3

 أستاذ مساعد أحمد فرج أحمد محمدد/  4

 مدرس أيمن وجدي أحمد عبد العالد/  5

 مدرس مها محمود محمد ناجيد/  6

 مدرس عبد الحميد محمود محمد نداد/  7

 مدرس دعاء عبد الجابر عبد العليمد/  8

 مدرس والء فوزي جابر حمداند/  9

 مدرس علياء إبراهيم أحمد إبراهيمد/  10

 مدرس محمد أحمد ثابت محمدد/  11

 مدرس غادة سيد عثمان إبراهيمد/  12

 مدرس وسيم إبراهيم فهيم إبراهيمد/  13

 مدرس طارق فتحي شعبان محمدد/  14

 مدرس بير الطويل محمد عبد الفضيلعد/  15

 مدرس رحاب محمود حسانين محمودد/  16

 مدرس شيماء على محمود عبد العليمد/  17

 مدرس عال رمضان عبد الكريم أحمدد/  18

 مدرس آية سعيد سعد إمبابيد/  19

 مدرس مساعد أسماء حسن سليم عبد الفضيلأ/  20

 ساعدمدرس م ريهام رمضان سيد رفاعيأ/  21

 مدرس مساعد فراج أحمد محمد فراجأ/  22

 مدرس مساعد زينب محمد هشامأ/  23

 معيدة إيمان مصطفي محمد جفالنأ/  24



 
 

 قسم اآلثار: اني عشرالث

 الوظيفة مـــــــــــــــــــاالس م
 أستاذ د أحمد محمد محفوظالسيأ.د/  1

 أستاذ مجدي عبد الجواد علوان عثمانأ.د/  2

 قسمالأستاذ ورئيس  محمد السيد محمد أبورحابأ.د/  3

 أستاذ اسامة ابراهيم عبد اهلل سالمأ.د/  4

 أستاذ  حسنعلي حسن عبد اهللأ.د/  5

 أستاذ مساعد حنان عباس أحمدد/  6

 أستاذ مساعد فكرى طه المرسى البنا سامحد/  7

 أستاذ مساعد داهلل أمانمرزوق السيد عبد/  8

 مدرس اسراء محمد محمود حمدى محمد غزالىد/  9

 مدرس مساعد مني حسن أحمد الصاويد/  10

 مدرس مساعد محمد سامي عدلي إبراهيم القاضيأ/  11

 مدرس مساعد عماد محمود ادريس محمدأ/  12

 مدرس مساعد عيون نافع عبد الموجود عبد نافعأ/  13

 مدرس مساعد سارة إبراهيم حامدأ/  14

 مدرس مساعد هبة حامد عبد الحميدأ/  15

 مدرس مساعد أسماء رجب عليأ/  16

 مدرس مساعد خلود عبد القادرأ/  17

 معيد نهال عبد العزيز أبو الفضلأ/  18

http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=4110title=
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=4117title=
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=4117title=
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=4161title=
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=4114title=
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=4231title=
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=4231title=


 
 

 :الدراسات اإلسالميةم عشر قس لثالثا

 الوظيفة االســـــــــــــــــــم م
 قسمالأستاذ ورئيس  معتمد على أحمد سليمانأ.د/  1

 أستاذ مساعد متفرغ محمود سيدبشير محمد د/  2

 أستاذ مساعد عماد علي عبد السميع حسيند/  3

 مدرس حيدر مختار محمود عبدالقادرد/  4

 مدرس محمد عبد الرازق خضر حمادد/  5

 مدرس حمد قنديلمحمد علي أد/  6

 مدرس مساعد عبد الهادي محمد عبد العزيز أبو بكرأ/  7

 مدرس مساعد أحمد فتحى يوسفأ/  8

 مدرس مساعد مصطفى عبد الكريم عبدالسالم سيدأ/  9

 معيد أحمد عبداهلل حسين ابراهيمأ/  10
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 آداب أسيوط ثامن كلية بالجامعة باالعتماد األكاديمي

 

ــ ــد كلي ــة  تع ــة الثامن ــيوط الكلي ــة أس ة اآلداب دامع

باجلامعة حتصل على االعتماد األكادميي من اهليئـة القوميـة   

لضمان جودة التعليم واالعتماد بعد كليـات العلـوم، اهلندسـة،    

الطب البيطري، الطب البشري، الصيدلة، الزراعة، والرتبية، وذلـك  

 م.2014بعد صدور قرار اهليئة باعتماد الكلية يف أمسطس 

وصرح األستاذ الـدكتور/ معتمـد علـي أمحـد سـليمان      

عميد الكلية بأن كليـة اآلداب بـذلك األمـر تكـون الكليـة األوىل بـني كليـات        

اآلداب باجلامعات املصرية اليت حتصل على االعتمـاد وهـو مـا يعـد فخـرًا هلـا واجنـازًا        

  يضاف إىل سجل إجنازات اجلامعة.

ن عميد الكلية أن رحلة احلصول على وأوضح أ.د/ معتمد علي أمحد سليما

م 2007االعتماد تضـمنت خطـوات جـادة للوصـول بـدأت يف الفـرتة منـذ بدايـة عـام          

والذي يهدف إىل تطوير الربامج التعليمية بالكليـة،   QUAPحبصوهلا على مشروع 

والذي كان مرحلة متهيدية استغرقت عامني حيث مت التقدم للمشروع بإنشـاء نظـام   



 
 

م مع اهليئة القوميـة لضـمان اجلـودة، ومت التنفيـذ يف     31/5/2005يف  داخلي للجودة

م، ومتـت الزيـارة امليدانيـة    25/12/2007م؛ ثم مت تقديم وثائق املشروع فى1/6/2006

م، ومت العمل مبشـروع آخـر لتطـوير مهـارات خرجيـي      27:25/10/2008 فى الفرتة من

واالتصـاالت بتمويـل مـن     اجلامعات لتلبية متطلبات صناعة تكنولوجيـا املعلومـات  

م وانتهـى فـى   13/11/2008هيئة صناعة تكنولوجيا املعلومـات بـدأ يف الفـرتة مـن     

 م.13/11/2009

 CIQAPالعتمـاد  أهيـل ل ثم بعد ذلك مت العمل مبشروع التطـوير املسـتمر والت  

ـ والذي تضمن إبرام تعاقد بني الكلية واملشروع التـابع   لعـالي بتـاريخ   لتعلـيم ا اوزارة ل

خـر  ، ومتت آالعتمادلم ، وهو مشروع تنافسي يقدم للكليات اليت تسعى 1/11/2009

حظـات مـن   عـ  املال يفاء بزيارة ألعضاء فريق املراجعني اخلارجني للتأكد مـن اسـت  

بنيـة  لى جتهيز العم، وهذا املشروع ساعد كلية اآلداب 30/4/2014إىل  28/4/2014

ميية، وأعضـاء  ت األكادقياداأهيل الالتحتية املناسبة والعمل على تطوير برااها وت

اد، مؤكدًا ت االعتممتطلباهيئة التدريس، واهليكل اإلداري بالكلية مبا يتناسب و

ملصـرية يف  امعـات ا اقي اجلعلى متيز كلية اآلداب دامعة أسيوط عن مثيالتها يف ب

هـا مثـل    ااالتيففاعلـة  عدد من النقاط منها وجـود عـدد مـن املراكـز والوحـدات ال     

ـ دة خدمات تكنولوجيا املعلومات، وحدة متابعة اخلرجيوح قـويم  دة نظـم ت ني، وح

ـ حة التاالمتحانات، وحدة إدارة األزمات واملخاطر، وحدة مكاف دة تنسـيق  دخني، وح

ـ    مراكـز  ضـافة إىل ات باإلالشراكة مع سوق العمل واالتصال اخلارجيي، معامـل اللغ

فاعلها مـع  تاعد على ا يسممرنسية( متخصصة فى اللغات )العربية ـ اإلجنليزية ـ الف  

 اجملتمع اخلارجي من خالل الوحدات ذات الطابع اخلاص. 



 
 

 السادة األساتذة احلاصلون على جوائز من أعضاء هيئة التدريس بالكلية

 ةسانينجائزة جامعة أسيوط للتميز العلمي يف العلوم اإل

 ام ام امقسم سماال اممجال

 2004/2005 تارلخ  أ.د./  لام االنسان  ام

 2008/2009 علم امنفس د/ أ.  لام االنسان  ام

 يلمللتفوق الع سليمان حزين األستاذ الدكتور/ جائزة

 ام ام امقسم سمالا اممجال

 1995/1996 مغ  عبب    حمد عجد امحكم عجد امجاقى أ.د./ نسان  واإل  لام االجتماع  ام

 2006/2007 جغباف ا  د/ اممتامى امس  د أحمدأ. نسان  واإل  لام االجتماع  ام

 2007/2008 جغباف ا حسام امدلن جاد امببأ.د/  نسان  واإل  لام االجتماع  ام

 2008/2009 تارلخ عجد امناصب إبباه م عجد امحكمأ.د/  نسان  واإل  لام االجتماع  ام

 ديريةجائزة جامعة أسيوط التق

 ام ام امقسم سماال اممجال

 2011/2010 امتارلخ أ.د./  حمد أحمد  حمد بدلاى نسان  واإل  لام االجتماع  ام

 التشجيعيةجائزة جامعة أسيوط 

 ام ام امقسم سماال اممجال

 2012/2013 اآلثار أ.د./  حمد امس د أبا رحاب نسان  واإل  لام االجتماع  ام

 ملغربيةالكة ملممجهورية اجلزائر وملك اشهادة تقدير ممنوحة من 

 ام ام امقسم سماال اممجال

عن بحث في ام مارا 

 اإلسال    باممغبب واألندمس
 2014/2015 اآلثار أ.د./  حمد امس د أبا رحاب



 
 

 ائزة جامعة أسيوط ألحسن رسالة علمية ماجستريج

 ام ام امقسم سماال اممجال

 2014/2015 امتارلخ صالح رلاض عثمان دعاء واالنسان    لام االجتماع  ام

 2014/2015 امجغباف ا وائل هبلدى زهبان  هبان م لام وامدراسات امج ئ  ا

 

طان بن حممد دكتور سلخ اللشيلدولية لألدب املكتيب من مسو االشارقة اجائزة 

 املتحدة دولة اإلمارات العربية القامسي

 ام ام امقسم سماال اممجال

 2015 اآلثار   سا ي امقاضيأ.  حمد  األدب 

 

 بنانل - للثقافة وليةلداجائزة اإلستحقاق من مؤسسة ناجي نعمان األدبية 

 ام ام امقسم سماال اممجال

 2015 اآلثار   أ.  حمد سا ي امقاضي األدب 

 

 ني الثالثويف دورتها الثانية الثقافية راشد بن محيد جائزة 

 ام ام امقسم سماال اممجال

 2015 اممكتجات واماثائق وامم لا ات عمبو س  د فه مد./  اإلدارل  امدراسات

 

 يعية التشجري لفنجا يحممد شوق جامعة القاهرة املستشار الدكتورجائزة 

 يف خدمة مصر ألحسن دراسات وحبوث نظرية وتطبيقية

 ام ام امقسم سماال اممجال

بحاث ودراسات نظبل  

 وتطج ق   في خد    صب
 2016/2017 اآلثار امقاضيأ.  حمد سا ي 

 
 



 
 

 رسالة وحدة ضمان اجلودة بالكلية :

 أهداف وحدة الضمان واجلودة :

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 : ان اجلودةضماهليكل التنظيمي لوحدة 

 



 
 

تشكيل وحدة ضمان اجلودة بالكلية
 

 

 أواًل : رئيس جملس اإلدارة

 

 ثانيًا : مديـر الوحـدة

  

 ثالثا : نائب مدير الوحدة

 رابعا : أعضاء هيئة التدريس

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

 
 

 خامسا : معاونو أعضاء هيئة التدريس

  

  

 

 سادسًا: الطـالب

 عةسابعًا: خرباء من خارج اجلام
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 اإلجمامي هاممهدا هاممشتبا امج ان

 28069 10216 17853 امكت  ام بب  

 6895 4067 2828 امكت  األجنج  

 34964 14283 20681 اإلجمامي
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  اإلنـجليزيةبرنامج ترمجة اللغة 

   امداخل ) بحل  امل سانس( بامالئح اإلنجل زل  تم انشاء ببنا   امتبجم  

امقبار ب 1/8/2013اب جا    أس اط بنظام امساعات امم تمدا بتارلخ مكل   االد

 (.2002امازاري رقم )
 

 :ا للياألهداف كما ها  ج ن ف مو امبؤل و ل مل امجبنا   على تحق ق امبسام  

 أوًلا: الرسالة:

  كجبنا   خاص تطبحه كل  اإلنجل زل لأتي استحداث ببنا   امتبجم  

 مخبلج نا تأه لو م كان ببنا ًجا  تم ًزا   ن ا بإعدادجا    أس اط،  –اآلداب 

ت د اخو امشفال و اممتبجم ن اممخهل ن في كاف  اممجاالت: امتبجم  امتحبلبل 

شج ي تو م ونااا مجبا   امدراسات ام ل ا في امتبج امندوات.و اممختمبات امدوم  

ا   طبح امجبنام كس كما لو إمى ام بب   اإلنجل زل حبك  امتبجم   ن املغ  

خدم امكل ات األخبى، كما لو  قبرات  ت ددا تخدم خبلجي املغات  ن األقسام

 امدومي  ن خالل امتخصص امدق ق في امتبجم .و اممجتمي اممحليو امجا   

 

 ثانًيا: الرؤية:

 في  جال امجحثو إم هاو اإلنجل زل امتم ز ام لمي في امتبجم   ن 

ى ي علبل  ام لام وامتكناماج ا مخد   اممجتمامدراسات ام ل ا اممتخصص  وت و

 امدومي. و اممستاي االقل مي

 

 ثالًثا: األهداف:

 تقانإو لهدف امجبنا   إمى تاف ب امخبلج ن اممخهل ن اممتم زلن بإجادا

 ممخهل اادر اامتبجم  مل مل باممجاالت اممت ددا امتي تتطل  امكو اإلنجل زل املغ  

لام ام   سالبا امتطار امهائل في شتىو طلجات امجادااممدرب  بما لتمشى  ي  تو

 امثقافات.و األساس  

 



 
 

  األهداف العامة للربنامج:

 ا على:كون قادريأن  بجيبرنامج الرتمجة  بنهاية هذا الربنامج فإن خريج

 امى اإلنجل زل امتبجم   ن املغ   بى بما لخدم تخصص: االستفادا  ن ام لام األخ1-

 .كسام بب   وام 

 ا لت لم   ن   لا ات : امببط ب ن امماضي وامحاضب واستشباف اممستقجل في ضاء 1-2

 عن حبك  امتبجم .

 امتي تااجهه.  املغال  : إتجاع  ناه  امتفك ب وامجحث ام لمي في حل اممشكالت1-3

 .  اإلنجل زلملنصاص األدب   اممتناع  باملغ   قدي وامتفك ب اممنطقيامتحل ل امن :1-4

جنج   بلغ  أ اإلنجل زل ملغ  : استخدام اممهارات املغال  ملت ا ل  ي اممباجي امالز   1-5

 واحدا على األقل.

 ات باملغ غ  ام بب   إجادا تا  ، واستخدام اممهارا املغال  مص اغ  امم لا : إجادا امل1-6

 ام بب   بصارا علم   صح ح . 

 ام بب   وإم ها. غ إمى امل اإلنجل زل املغ  : امتبجم   ن 1-7

تاجها ها وامتفاعل   ها واإلممام بنإجادا تسمح مه بامتحدث ب اإلنجل زل املغ  : إجادا 1-8

 امفكبي وامفني و ستجداته.

 خصصهت: استخدام امحاس  اآلمي ووسائل امتكناماج ا واالتصال امحدلث  امتي تخدم 1-10

 .في امتبجم 

 ي بناءودوره في اممشارك  االلجاب   ف نجل زل اإلفي املغ   : إدراك أهم   تخصصه1-11

 اممجتمي وتنم ته.

 : اكتساب ثقاف  اممااطن  وامت ا ل  ي اآلخب. 1-12

 ب  .: امتااصل  ي امثقافات األخبى انطالقا  ن خلف   قال  مثقافته ام ب1-13

 . اإلنجل زل  املغ  : امقباءا امااع   مآلداب اممكتاب  ب1-14

لغ  مضاري امشا ل وامقدرا على إدراك اإلطار امح اإلنجل زل املغ  ن ثقاف  : امتمكن  1-15

 و ا تمتاز به ثقافتها. اإلنجل زل 

 



 
 

 اإللتحاقو شروط القبول

ها من عادلييلتحق بالبرنامج الطالب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما  -1

 لجامعاتبا كليات اآلدابالمدارس المصرية أو الدول العربية من الطالب المقيدين ب

 على األقل في درجات اللغات. %75 المصرية بمجموع

من  يلتحق بالبرنامج الطالب الحاصلون على درجة الليسانس أو البكالوريوس -2

 ص اللغةتخص الجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة، أو الجامعات العربية )في غير

 (.1( دون التقيد بالشرط رقم )اإلنجليزية 

 م الدراسة نظا

بجم  بناء على طل   جلس كل   اآلداب تمنح جا    أس اط درج  امل سانس في امت .1

نجاح على امطام  أن لجتاز بو ببنا   خاص بنظام امساعات امم تمدا اإلنجل زل 

 إخت ارل .و ساع  هي  جماع  ا لدرسه امطام   ن  قبرات إججارل  144

فصل  دا امو مكل  نها فصل ن دراس  ن تقسم امدراس  إمى أرب    ستالات دراس   .2

 أسجاع. 13ال تقل عن و أسجاع 15امدراسي ال تزلد عن 

ها لكان  جماعو امشفال  في نهال  كل فصل دراسيو ت قد اإل تحانات امتحبلبل  .3

 درج  مكل  قبر. 100

 



 
 

 اإلنـجليزية قواعد التسجيل األكادميي بربنامج الرتمجة 

 العبء الدراسي:

( 12امحد األدنى )و ،  تمدا( ساع  18)صى ملتسج ل في امفصل امدراسي امحد األق -1

ث ى ثالولمكن زلادا امحد األقص ، ن ب ن اممقبرات اإلججارل  واالخت ارل  ساع    تمدا

 .ساعات   تمدا على األكثب الا دعت حام  امتخبج مذمك

 ن  ألسجاع األولاقام امطام  بامتسج ل ملمقبرات امدراس   ملفصل امدراسي خالل ل -2

 امدراس ، ولمكن ملطام  أن لسجل تسج ال  جكبا قجل بدال  امفصل امدراسي. 

ثاني امذي مم لتمكن  ن امتسج ل ألسجاب قهبل  أن لسجل خالل األسجاع ام لجاز ملطام  -3

 . ب د  اافق   نسق امجبنا  ، علي أن لقدم امطام   ا لف د سج  تخلفه عن امتسج ل

تطل  ام  امتسج ل في  قبرات مها  تطل  سابق إال ب د اجت از هذا اممال لجاز ملط -4

 امسابق بنجاح.

لجاز عقد فصل دراسي ص في تجً ا محاج  امطالب، ولمك بغبض استكمال  قبرات  -5

 اممستاى في ام ام امدراسي.

  ،ل  ن امجا  لخضي امطام  ملنظام ام ا   ملجا    وامكل  ، وتطجق عل ه قااعد امفص -6

كاف  ي، ووكذمك إعادا امق د واالعتذار اممقجال م دم أداء اال تحان، ووقف امق د امدراس

(  ن 123ممنصاص عل ها في اممادا )اامقااعد وامقاان ن واملاائح بشأن تأدل  امطالب 

 امالئح  امتنف ذل   ن قانان تنظ م امجا  ات.

 

 :اإلضافةو االنسحاب

ن بحد أو لحذف  قبرا أو  قبرلأن لض ف  كادلميب د  اافق  اممبشد األ لجاز ملطام 

حد ب( امتي سجق اخت اره مها في االسجاع األول  ن امفصل امدراسي) ن اممقبرات  أقصى

 ،(2 ،1)أقصى حتي نهال  األسجاع امثاني  ن امفصل امدراسي ولمك بما ال لخل بامفقبت ن 

 ها ثممضافته اسحابه  نها أو بماج  نمالج خاص باممقبرات امتي س تم ان على أن لتم لمك

 لسلم امنمالج إمي إدارا شخون امطالب بم بف  اممشبف األكادلمي.

 



 
 

 اإلضافة اآلتية:و يتم إخطار الطالب بقواعد السحب 

 م ، يتفي حالة سحب مقرر معين خالل المدة المقررة دون إضافة مقرر بدال منه

 االحتفاظ برسوم المقرر للفصل التالي.

 فر عدم توالاؤه اء علي رغبته، أن يضيف مقررا بديال ألي مقرر يتم إلغيمكن للطالب بن

 الحد األدني من الطلبة المسجلين لدراسته.

 ه إن لابق ال يسمح للطالب بالتسجيل في أي مقرر لم يسبق له اجتياز المتطلب الس

 وجد.

 في حالة طلب الطالب اضافة مقرر جديد يحتسب الغياب من تاريخ االضافة. 

 

 بعة والغياب:املتا

اممقبر تسج ل حضار امطالب فى بدء كل  حاضبا نظبل  فى سجل   د مذمك  لتامى استال 

  ن قجل شئان امطالب  ي  باعاا  ا للى :

  ن  جماع امساعات %10امحد اممسماح به مغ اب امطام  بدون عذر  قجال ها  .1

جاوز طالب فى حام  تممقبر بانذار امطام  واخطار ادارا شئان اما ملمقبر ولقام استال

مطام  غ   اهذه امنسج  متاج   اإلنذار االول ملطام  بم بف  ادارا شئان امطالب والا ت

 امصادر كتاب .و االخ بو لاجه مه االنذار امثانى %20عن نسج  

جن  موكان غ ابه بدون عذر  قجال ت قد مه  %25الا زادت نسج  تغ   امطام  عن  .2

حبوم لسجل ملطام  تقدلب  و ك ل امكل   مشئان امطالب ن شئان امطالب   تمدا  ن و

 وتدخل نت ج  امبساب فى حسابات امم دل امتباكمى ملطام  .

  ن امساعات امم تمدا ممقبر أو أكثب بدون عذر %25زادت نسج  امغ اب الا  .3

تحس  في و تقدر بدرج  رسابو  قجال ل تجب امطام   حبو ا  ن دخال اال تحان

 امم دل امتباكمي.

 



 
 

 اخلدمات الطالبية 

 

 أواًل : الدعم املادي
 

 : مإعانة من صندوق التكافل لطالب كلية اآلداب االنتظا احلصول على -1 
 

 شروط احلصول على اإلعانة من إدارة رعاية الشباب بالكلية:
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ى إعانة لطالب االنتسابالتقدم للحصول عل -2
 

 

 

 

 املساعدات العينية
 

تقدم مساعدات للطالب غري القاادرين  -

 لية اآلداب : سوق املالبس اخلريي لطالب ك -2
 

 

 

 

 



 
 

 ثانيًا : الرعاية الصحية
 

 عة )مستشفى الطلبة( الرعاية الطبية باجلام -1

 العيادة الطبية بكلية اآلداب: -2

 ثالثًا: رعاية املتفوقني

 املتفوقني علميًا:   -1

 



 
 

 املتفوقني يف األنشطة : -2
 

 رابعًا : ذوي االحتياجات اخلاصة



 
 

 رعاية الشباب واألنشطة الطالبية

 
 النشاط الرياضي:

 

 

 

 

 



 
 

 االجتماعيالنشاط 

 النشاط الثقايف

 :النشاط الفين 

 

 



 
 

 نشاط األسر الطالبية:

 

 النشاط العلمي  

 نشاط اجلوالة واخلدمة العامة:

  



 
 

  

 

للكليةالالئحة الداخلية   

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 والاًًأ

ثانياا

 



 
 



 ج



 
 

 

 
 (5ادة )ــــم 
 

 
 (6)ادة ــــم 

 



 
 

 

 (7)ادة ــــم 
 

 

 (8)ادة ــــم 
 

 

 (9)ادة ــــم 
 

 

 (10)ادةــــم 
 



 
 

 

 

 (11)ادةـــم 
 

 

 (12)ادةـــم 
 

 

  (13)ادةــــم 



 
 

 

  (14)ادة ــــم 
 

 ( 15)ادةــــم 

 

 

 (16)ادةــــم 



 
 

 
 مــــادة 

   (18)مــــادة    

  (19)مـــادة 



 
 

 قسم اللغة العربية وآدابها
 مرحلة الليسانس فيالمقررات الدراسية 

 

 األولى الفرقة ] الفصل الدراسي األول [

 واد ممتدةــم
 

 
  

  

    

 

 
  

  

    

    

    

    

   
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 األولى الفرقة الثاني [ الدراسي]الفصل 

 

 
  

  

    

    

    

    

   

 

 

 



 
 

 

 الثانية الفرقة الدراسي األول [ الفصل] 

 مواد ممتدة

 
  

  

    

       

 
  

  

    

    

    

  

 

 

   
 

 

 الثانية الفرقة ] الفصل الدراسي الثاني [

 

 
  

  

    

    

    

    

   
 



 
 

 

 

 الثالثة الفرقة الدراسي األول [ الفصل] 

  مواد ممتدة

 
  

  

    

 
 

  
  

  
 

 

    

    

    

   

 
 الثالثة الفرقة الدراسي الثاني [ الفصل]  

 
 

  
  

    

    

    

    

   

 



 
 

 

 الرابعة الفرقة ] الفصل الدراسي األول [ 

 مواد ممتدة

 
  

  

    

 

 
  

  

    

    

    

 

 

 

 لرابعةا الفرقة ] الفصل الدراسي الثاني [ 

 
  

  

    

    

    

    

 



 
 

 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها
 المقررات الدراسية في مرحلة الليسانس 

 الفرقة األولى  األول [ي ] الفصل الدراس 

-

 الفرقة األولى  [ الثاني الدراسي] الفصل  

 

-

 



 
 

 

 

 الفرقة الثانية  ] الفصل الدراسي األول [ 

-

 

 الفرقة الثانية  [يالثان ي] الفصل الدراس 

 



 
 

 

 الفرقة الثالثة  األول[ الدراسي] الفصل  

-

-

 
 الفرقة الثالثة [ ي الثاني] الفصل الدراس



 
 

 
 

 الفرقة الرابعة [ي األول] الفصل الدراس 

 الفرقة الرابعة ] الفصل الدراسي الثاني [



 
 

 ة الفرنسية وآدابهااللغ
 المقررات الدراسية في مرحلة الليسانس

 

 األول[ الدراسي]الفصل      الفرقة األولى 

 

-

 [ الثاني الدراسيالفصل ]      الفرقة األولى

 

 

-



 
 

 [األول الدراسيالفصل     الفرقة الثانية

 

 

  الفرقة الثانية [الثاني الدراسيالفصل  ] 

 

 

-



 
 

  الفرقة الثالثة [األول يالفصل الدراس]

 

 

 

  الفرقة الثالثة [ الثاني الدراسيالفصل  ] 

 

 



 
 

 الرابعة الفرقة [األول يالفصل الدراس]

 

   الفرقة الرابعة الثاني [ الدراسيالفصل  ]

 

 



 
 

 قسم لغات شرقية وآدابها
 مرحلة الليسانس فيالمقررات الدراسية 

 

 الفرقة األولى [الفصل الدراسي األول] 

 

 الفرقة األولى [الفصل الدراسي الثاني  ]



 
 

 عبة لغات األمم اإلسالمية وآدابها ش

 [الفصل الدراسي األول  ]    فرقة الثانية ال
 

  
  

    

    

 [الفصل الدراسي الثاني  ]    الفرقة الثانية 

 
  

  

    

 



 
 

 شعبة لغات األمم اإلسالمية وآدابها

 [الفصل الدراسي األول  ]     الفرقة الثالثة 

 
  

  

    

 

 [الفصل الدراسي الثاني  ]     الفرقة الثالثة 
 

  
  

    

 



 
 

 شعبة لغات األمم اإلسالمية وآدابها

 [الفصل الدراسي األول  ]    الفرقة الرابعة 
 

 
  

  

    

 

 [الفصل الدراسي الثاني  ]     الرابعة الفرقة
 

  
  

    



 
 

 شعبة اللغات السامية وآدابها
 ] الفصل الدراسي األول[      الفرقة الثانية 

 
 ]الفصل الدراسي الثاني [    ة الثانية الفرق



 
 

 السامية وآدابها لغاتال شعبة
 [الفصل الدراسي األول ]      الفرقة الثالثة

 
  

 [الفصل الدراسي الثاني]      الفرقة الثالثة



 
 

 شعبه اللغات السامية وآدابها
 ] الفصل الدراسي األول[     الفرقة الرابعة 

[الفصل الدراسي الثاني ]     الفرقة الرابعة



 
 

 الجغرافياقسم 
 المقررات الدراسية في مرحلة الليسانس

 ] الفصل الدراسي األول [     الفرقة األولى

 
 الفرقة األولى  [الفصل الدراسي الثاني ] 



 
 

 

 الفرقة الثانية  األول [ الدراسي]الفصل 

 الفرقة الثانية [ الثاني الدراسيالفصل  ]

 

 



 
 

 الفرقة الثالثة : شعبة عامة [ول األ الدراسيالفصل ]

 الفرقة الثالثة : شعبة عامة [ الثاني الدراسي] الفصل 



 
 

 

 الفرقة الرابعة : شعبة عامة األول [ الدراسي] الفصل  

 

 
 الفرقة الرابعة : شعبة عامة [ الثاني الدراسي] الفصل  

 



 
 

 

  الفرقة الثالثة : شعبة الخرائط  األول [ الدراسي] الفصل 

 

 الفرقة الثالثة : شعبة الخرائط [ الثاني الدراسيالفصل  ]

 



 
 

 

  الفرقة الرابعة : شعبة الخرائط [األول  الدراسيالفصل ]

 
 [الفصل الدراسي الثاني  ] 

 
 الفرقة الرابعة: شعبة الخرائط

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 م التاريخــــقس
 مرحلة الليسانس فيالمقررات الدراسية 

 

 الفرقة األولى [األول  الدراسيالفصل ]  
مواد ممتدة

 

 

 الفرقة األولى [ الثاني الدراسيالفصل ] 
 



 
 

 

 الفرقة الثانية [الفصل الدراسي األول ] 

 مواد ممتدة

 

 
 الفرقة الثانية [ الثاني الدراسيالفصل  ]  

 

 



 
 

 
 الفرقة الثالثة [الفصل الدراسي األول  ]  

 مواد ممتدة

 

 

––

–

 

 الفرقة الثالثة [ يالثان يالفصل الدراس ]

 

 



 
 

 

 الفرقة الرابعة  [الفصل الدراسي األول ]

 مواد ممتدة

  

–

 

  الفرقة الرابعة [ الثاني الدراسيالفصل  ]
 



 
 

 

 قســــم علم االجتماع
 مرحلة الليسانس فيالمقررات الدراسية 

 

 [الفصل الدراسي األول  ]     الفرقة األولى 

 م

 

 

 [ي الثان الفصل الدراسي ]       الفرقة األولى



 
 

 [الفصل الدراسي األول  ]    الفرقة الثانية 

 

 
 [الفصل الدراسي الثاني  ]    الثانية  الفرقة

 



 
 

 [الفصل الدراسي األول  ]     الفرقة الثالثة 

 [الفصل الدراسي الثاني  ]     الفرقة الثالثة

 



 
 

 [الفصل الدراسي األول  ]     الرابعة  لفرقةا

 [الفصل الدراسي الثاني ]       الفرقة الرابعة

 
 

 
 



 
 

 قســــم علم النفس

 مرحلة الليسانس فيالمقررات الدراسية 

 الفرقة األولى ]الفصل الدراسي األول [ 

   مواد ممتدة

 

  
  ] الفصل الدراسي الثاني [

 الفرقة األولى

 



 
 

 الفرقة الثانية ]الفصل الدراسي األول [

 مواد ممتدة :

 الثانيةالفرقة  ] الفصل الدراسي الثاني [



 
 

 الفرقة الثالثة األول [ ي] الفصل الدراس

 مواد ممتدة :

 
 الفرقة الثالثة [ الفصل الدراسي الثاني ]

 

 



 
 

 
 الفرقة الرابعة ] الفصل الدراسي األول [

 

 مواد ممتدة  

 الفرقة الرابعة ] الفصل الدراسي الثاني [ 



 
 

 : ةـــادة النفسيـــالعي

 

 

 

 

 ** مالحظات: 



 
 

 اإلعـــــالمقســــم 
 

    الفرقة األولى  [األول الدراسيالفصل  ] 

  

   

 : مالحظات

 

    الفرقة األولى  ] الفصل الدراسي الثاني [

   

:مالحظـــات



 
 

  الفرقة الثانية الفصل الدراسي األول [ ]

 
 متدة مواد م

   

 : مالحظات

 

  نيةالفرقة الثا ] الفصل الدراسي الثاني [ 

   

مالحظــات



 
 

 

 الفرقة الثالثة ] الفصل الدراسي األول [ 

 مواد ممتدة 

   

مالحظـــات

   الفرقة الثالثة  ] الفصل الدراسي الثاني [

   

 

 



 
 

   الفرقة الرابعة  ] الفصل الدراسي األول [ 

 مواد ممتدة  

   

اتـــمالحظ
 

 

 

 

    فرقة الرابعةال ] الفصل الدراسي الثاني [ 

   

مالحظات
 



 
 

 قسم الفلسفة

 

 الفرقة األولى ] الفصل الدراسي األول [

  
 الفرقة األولى [الثاني الدراسي]الفصل  

 



 
 

 الفرقة الثانية ]الفصل الدراسي األول [

  
 الفرقة الثانية ] الفصل الدراسي الثاني [ 



 
 

 

 الفرقة الثالثة [الفصل الدراسي األول] 

 واد ممتدة:ـم

 

  
 الفرقة الثالثة [الثاني الدراسي] الفصل  



 
 

   الفرقة الرابعة [الفصل الدراسي األول]

 

  الفرقة الرابعة [الفصل الدراسي الثاني ]   



 
 

 قسم المكتبات 
 المقررات الدراسية لمرحلة الليسانس

 

  الفرقة األولى  األول [ الدراسي] الفصل 
 

 الفرقة األولى [الثاني الدراسي] الفصل  



 
 

 

 الفرقة الثانية [األول الدراسيالفصل ] 

 

    
 الفرقة الثانية ي [الثان يالفصل الدراس ] 

 



 
 

 
 الفرقة الثالثة [األول  يالفصل الدراس ] 

 لثةالفرقة الثا [ الثاني الدراسيالفصل ]

 



 
 

 

 الفرقة الرابعة: شعبة المكتبات األول [ ي] الفصل الدراس 

 

 الفرقة الرابعة [ يالثان ي] الفصل الدراس 



 
 

 الفرقة الرابعة: شعبة الوثائق األول [ ي]الفصل الدراس 

 

 الرابعة شعبة الوثائق  الفرقة [ يالثان ي] الفصل الدراس 

 



 
 

 الفرقة الرابعة : شعبة المعلومات األول [ ي] الفصل الدراس 

 الفرقة الرابعة : شعبة المعلومات [ يالثان ي]الفصل الدراس



 
 

 قسم اآلثار 

 

 الفرقة األولى " عام" [ ] الفصل الدراسي األول

 مواد ممتدة 

 الفرقة األولى ) عام ( [الفصل الدراسي الثاني ] 

 

 



 
 

 "الفرقة الثانية " آثار إسالمية  [الفصل الدراسي األول ] 

 الفرقة الثانية " آثار إسالمية " [الفصل الدراسي الثاني  ] 

 

 



 
 

 

 الفرقة الثالثة " آثار إسالمية " [الفصل الدراسي األول ] 

 

–

 

 الفرقة الثالثة " آثار إسالمية " [الفصل الدراسي الثاني] 

 



 
 

 الرابعة" آثار إسالمية " الفرقة [الفصل الدراسي األول  ] 

 

 مواد ممتدة 
 

 

 الفرقة الرابعة " آثار إسالمية " [لفصل الدراسي الثاني ا ]

 

 



 
 

 

 " آثار مصرية" الفرقة الثانية [الفصل الدراسي األول  ]

 

 

 

 

 " آثار مصرية" الفرقة الثانية ] الفصل الدراسي الثاني [ 

 



 
 

 

 " آثار مصرية" الفرقة الثالثة [الفصل الدراسي األول  ] 

 
 مواد ممتدة  

 

 
 " آثار مصرية"الفرقة الثالثة  [الفصل الدراسي الثاني  ]



 
 

 " آثار مصرية" الفرقة الرابعة [الفصل الدراسي األول ]

 مواد ممتدة
 

 
 " آثار مصرية" الفرقة الرابعة [الفصل الدراسي الثاني]

 

 



 
 

 الدراسات اإلسالمية قسم 

 الفرقة األولى  [ ] الفصل الدراسي األول

 
 [ الثاني] الفصل الدراسي       الفرقة األولي 

 

امب ز امكادي 

 ملمقبر
 اسم اممقبر

 عدد امساعات

 عملي نظبي

 - 3  اي(ي واإلسال ي واأل)امجاهل دخل إمى األدب ام ببي امقدلم  ل ع 111

 - 4  دخل إمى علام امقبآن در  112

 - 4  دخل إمى علم امتفس ب در 113

 - 4  دخل إمى تارلخ امتشبلي اإلسال ي  در 114

 - 3  دخل إمى امفلسف  اإلسال    در 115

 - 2 مغ  إنجل زل  ج ز 116

امب ز امكادي 

 ملمقبر
 اسم اممقبر

 عدد امساعات

 عملي نظبي

 - 2 (1امنحا ) ل ع 121

 - 4  دخل إمى علم امحدلث در  122

 - 4 ( 1علام امقبآن ) در 123

 - 3 مقارنام علم األدلان در 124

 - 4 فقه ام جادات در 125

 2 2 (1امتجالد واألصاات) در 126

 - 1 (1امصبف ) ل ع127



 
 

 

 

  الثانيةالفرقة  [ ] الفصل الدراسي األول
 

 
 

 

 
 [ الثاني] الفصل الدراسي      الثانيةالفرقة 

امب ز امكادي 

 ملمقبر
 اسم اممقبر

 عدد امساعات

 عملي نظبي

 - 2 علم املغ   ل ع  211

 - 2 (2امنحا ) ل ع 212

 - 3 امكالم  علم در 213

 - 3  ناه  اممفسبلن  در 214

 - 4 فقه امم ا الت  در 215

 - 4  صطلح امحدلث در 216

 - 3 (1فقه امس با ) در  217

 - 1 (2امصبف ) ل ع 218

امب ز امكادي 

 ملمقبر
 اسم اممقبر

 عدد امساعات

 عملي نظبي

 - 4 (2ام امقبآن )عل در 221

 - 4 امتفس ب امتحل لي در 222

 2 4 امجبح وامت دلل  در 223

 - 4  دخل إمى علم أصال امفقه در 224

 - 2 نصاص إسال    باملغ  اإلنجل زل  در 225

 2 2 (2امتجالد واألصاات ) در 226



 
 

 

 

  الثالثةالفرقة  [ ] الفصل الدراسي األول
 

 
 

 

 
 [ الثانيل الدراسي ] الفص     الفرقة الثالثة

 

امب ز امكادي 

 رملمقب
 اسم اممقبر

 عدد امساعات

 عملي نظبي

 - 2 بالغ  امقبآن وامحدلث ل ع 311

 - 4  صادر و ناه  اممحدث ن در 312

 2 3 فقه اممارالت در 313

 - 4 تفس ب آلات األحكام در 314

 - 4  ناه  امجحث في ام لام اإلسال    در 315

 - 2 (3امنحا ) ل ع 316

امب ز امكادي 

 ملمقبر
 اسم اممقبر

 عدد امساعات

 عملي نظبي

 - 2 األدب ام جاسي واألندمسي  ل ع 321

 - 4 امتفس ب امماضاعي  در 322

 - 4 فقه امحدود وامجنالات  در 323

 2 3 امتخبل  ودراس  األسان د در 324

 - 4 امتصاف اإلسال ي در 325

 - 1 ( 3)امصبف  ل ع 326

 - 2 (2فقه امس با) د ر 327



 
 

 

 

  الرابعةالفرقة  [ ] الفصل الدراسي األول
 

 
 

 

 
 [ الثاني] الفصل الدراسي      الفرقة الرابعة

 

امب ز امكادي 

 ملمقبر
 اسم اممقبر

 عدد امساعات

 عملي نظبي

 - 4 االتجاهات امم اصبا في امتفس ب  در 411

 - 4 أحادلث األحكام  در  412

 - 3 امت ارات واممذاه  امم اصبا  در 413

 - 3 امنظام االقتصادي في اإلسالم در 414

 - 3 جبي( ع -امشبق  ) فارسي ت دخل إمى املغا در 415

 - 1 (4امصبف ) ل ع 416

امب ز امكادي 

 ملمقبر
 اسم اممقبر

 عدد امساعات

 عملي نظبي

 - 2 األدب ام ببي امحدلث  ل ع  421

 - 4 قضالا فقه     اصبا در  422

 - 4 أصال امفقه )أدم  األحكام(  در 423

 - 3  امفكب اإلسال ي امحدلث وامم اصب در 424

 - 3 فقه امدعاا و ناه  امتجدلد در 425

 - 2 (4امنحا ) در 426



 
 

 

 

 

اإلنـجليزية الالئحة الداخلية لربنامج الرتمجة  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 امجاب األول

  قد ـــــ 

 ساق ام ملو (: امحاج  ملجبنا  1ا ) اد

ظًرا نجامعة أسيوط  –تأتي الحاجة إلنشاء برنامج الترجمة االنجليزية بكلية اآلداب 

 للغةاحاجة سوق العمل المتزايدة لخريجين مؤهلين متميزين في مجال و لألهمية البالغة

ي ظ فمو الملحوالقومي نظًرا للنو الترجمة بشكل واضح على الصعيد المحليو نجليزيةاإل

 االت،إلتصهيئات او األدوية،و األسمدة،األسمنت، ووة االستثمارية، مصانع البترول، األنشط

عمل ن للغير ذلك من جهات تتطلب عددا من الخريجين المؤهليو البنوك المصرية األجنبية،و

 بها باإلضافة إلى ذلك يمكن اإلشارة إلى األسباب التالية:

جمة ي الترتمنح درجة الليسانس أو الدراسات العليا المتخصصة فعدم توفر البرامج التي  -1

على وجة التحديد و عظم الجامعات المصرية الحكوميةالعربية( في م – اإلنجليزية)

 نجليزيةاإلة التي تقدمها أقسام اللغو مالحظة أن البرامج المتاحةو الجامعات اإلقليمية،

غتين ا بالإجادتهو يتعذر فيها إتقان الترجمةالتي و النقديةو متخمة بالمقررات األدبية

 على حد سواء. واإلنجليزية العربية

 فويةالشو الحاجة الماسة إلى توفير المترجمين المؤهلين في مجاالت الترجمة التحريرية -2

 يةالمنظمات المحلو الندواتو ذلك للقيام بأعمال الترجمات خاصة في المؤتمراتو

 خارجه.و الدولية داخل الوطنو

وجودة الم الترجمةو نجليزيةتعزيز برامج الليسانس والدراسات العليا في اللغة اإلو دعم -3

ي فصصين البرامج التي يمكن أن تبدأ مستقبًلا بمتخو حاليا في بعض الجامعات المصرية

 هذا المجال.

 بالعكس.و تعزيز حركة الترجمة من اإلنجليزية إلى العربيةو دعم -4

ن كنهم مالمصريين الراغبين في االلتحاق ببرامج نظرية تمإتاحة الفرصة لبعض الطًلب  -5

 الحصول على فرص عمل جيدة.

 مج.لبرناإتاحة الفرصة لبعض الطًلب الوافدين من دول عربية ال يتوفر فيها مثل هذا ا -6

برنامج دء البمعامل الصوتيات التي تمكن من و توفر البنية األساسية المتمثلة في القاعات -7

ددها عو فعلمع األخذ في اإلعتبار إمكانية تحديث المعامل القائمة بالفي الوقت الحاضر 

ري كابينة، باإلضافة إلى معملين آخرين جا 40إلى  25معامل تتراوح سعتها من  6

 .تجهيزهم في الوقت الحاضر

اللغة  مركز منها على سبيل المثالو الجامعةو الكليةو توفر مراكزالتدريب التابعة للقسم -8

 البحوث اللغوية.و مركز الترجمةو اإلنجليزية،

 قرراتات الصلة بمذوادر اإلدارية المؤهلة باألقسام الكو توفر أعضاء هيئة التدريس -9

 ارية.اإلدو العمليةدعم البرنامج بالخبرات العلمية والبرنامج بكلية اآلداب، مما سوف ي

 



 
 

   اون هم بقسم املغ  اإلنجل زل :و أعضاء ه ئ  امتدرلس

 

 إجمامي    د  درس  ساعد  درس  ساعد أستال أستال

3 6 19 9 5 42 
 

 درس مغ   ن خارج امه ئ  ب ضهم  ن امحاصل ن على درج   13باإلضاف  إمى عدد 

 امدكتاراه وامماجست ب.

 

 األهدافو امبؤل و امبسام (: 2 ادا )

 

مج للبراة لماليتسري عليه أحكام الالئحة او يتم بدء العمل ببرنامج الترجمة اإلنجليزية

 :يلي األهداف كما هو مبين فيماو الرؤيةو يعمل على تحقيق الرسالةو الخاصة بالجامعة

 

 أواًل: امبسام :

 –ب كبرنامج خاص تطرحه كلية اآلدا اإلنجليزيةيأتي استحداث برنامج الترجمة 

ي لين فؤهن المالخريجين المترجمي تأهيلو جامعة أسيوط، ليكون برنامًجا متميًزا معنيا بإعداد

نواة و ت.الندواو خدمات المؤتمرات الدوليةو الشفويةو كافة المجاالت: الترجمة التحريرية

 ةالعربي إلى تشجيع حركة الترجمة من اللغة اإلنجليزيةو لبرامج الدراسات العليا في الترجمة

ات الكليو العكس كما يطرح البرنامج مقررات متعددة تخدم خريجي اللغات من األقسامو

 الدولي من خالل التخصص الدقيق فيو المجتمع المحليو خرى، كما يخدم الجامعةاأل

 الترجمة.

 

 ثانً ا: امبؤل :

ليا ات العالدراسو في مجال البحثو إليهاو اإلنجليزيةالتميز العلمي في الترجمة من 

 ي. دولالو االقليمي ولوجيا لخدمة المجتمع على المستوىالمتخصصة وتعريب العلوم والتكن

 

 ثامًثا: األهداف:

إتقان اللغة و يهدف البرنامج إلى توفير الخريجين المؤهلين المتميزين بإجادة 

 ربة بمالمداو الترجمة للعمل بالمجاالت المتعددة التي تتطلب الكوادر المؤهلةو اإلنجليزية

 .اتقافالثو مسايرة التطور الهائل في شتى العلوم األساسيةو شى مع متطلبات الجودةايتم

 

 

 

 

 



 
 

 امثانيامجاب 

 نظام امدراس و امخط  امدراس  
 :(3 ادا )

س في الترجمة بناء على طلب مجلس كلية اآلداب تمنح جامعة أسيوط درجة الليسان (3-1)

 144جاح على الطالب أن يجتاز بنو اإلنجليزية برنامج خاص بنظام الساعات المعتمدة

 إختيارية.و باريةساعة هي مجموع ما يدرسة الطالب من مقررات إج

مدة الفصل و يينتقسم الدراسة إلى أربعة مستويات دراسية لكل منها فصلين دراس (3-2)

 أسبوع. 13ال تقل عن و أسبوع 15الدراسي ال تزيد عن 

يكون مجموعها و الشفوية في نهاية كل فصل دراسيو تعقد اإلمتحانات التحريرية (3-3)

 درجة لكل مقرر. 100

 اإلمتحاقو مقجال(: شبوط ا4 ادا )

ن ها ميلتحق بالبرنامج الطًلب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل -10

ات امعاآلداب بالج المدارس المصرية أو الدول العربية من الطًلب المقيدين بكليات

 على األقل في درجات اللغات. %75 المصرية بمجموع

ليسانس أو البكالوريوس من يلتحق بالبرنامج الطًلب الحاصلون على درجة ال -11

 الجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة، أو الجامعات العربية )في غير تخصص

ال تزيد يفضل حديثى التخرج على أو (،1اللغة اإلنجليزية( دون التقيد بالشرط رقم )

 المدة عن ثًلث سنوات من تاريخ التخرج

 الشهادات التالية:و استيفاء األوراق -12

 شهادة الميًلد 

 الموقف من الخدمة العسكرية 

 إيصال سداد الرسوم 

  صور شخصية 6عدد 

 شهادة المؤهل الدراسي 

 طلب االلتحاق 

 تحدد مصروفات الدراسة للطًلب طبقاا لًلئحة البرامج الخاصة بالجامعة. -13

 (:5 ادا )

أو  قرراتينقل الطالب من المستوى المقيد به إلى مستوى أعلى إذا نجح في جميع الم

جوز له يال و ا فيما ال يزيد عن مقررين في المستوى المقيد بة أو في مستوى أدنى،كان راسًب

 استكمال ساعاتها المعتمدة.و التخرج إال بعد النجاح في جميع المقررات

 

 (:6 ادا )

و من يوليو يتم تخرج الطالب في دور ينايرو ال يوجد حد أقصى لسنوات القيد بالكلية

 كل عام.

 



 
 

 (:7 ادا )

كاديمي للبرنامج، يختار الطالب من المقررات االختيارية ة المشرف األبمساعد 

 الموضحة فيما بعد كما يلي:

 سي.عدد مقررين اختياريين في المستوى األول بواقع مقرر واحد في كل فصل درا 

 اسي.عدد مقررين اختياريين في المستوى الثاني بواقع مقرر واحد في كل فصل در 

  ي.في المستوى الثالث بواقع مقررين في كل فصل دراسمقررات اختيارية  4عدد 

  سي مقررات اختيارية في المستوى الرابع بواقع مقررين في الفصل الدرا 3عدد

 األول ومقرر واحد في الفصل الدراسي الثاني.

 (:8 ادا )

 األكاديمي علي البرنامج مجلس مكون من السادة: و يقوم باإلشراف اإلداري

 ا. د. عميد الكلية 

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطًلب 

 منسق البرنامج 

  اإلنجليزية من األساتذة العاملين بقسم اللغة  2عدد 

 المشرف األكاديمي للبرنامج 

 لشؤون الطًلبوأعمال سكرتارية إداري سؤول م 

 (:9 ادا )

 نس  امغ ابو حضار امطالب 

 لجامعي ام ااألولي للع الساري علي طالب الفرقةو يخضع الطالب للنظام المتبع بالكلية

 عادةإو الفصلو الرسوبو تطبق عليه جميع القواعد المتعلقة بالنجاحو 2012/2013

 نينلقوااو غيرها من القواعدو وقف القيدو القيد واالعتذار عن عدم أداء االمتحان

ظيم من الالئحة التنفيذية لقانون تن 123اللوائح المنصوص عليها في المادة و

 الجامعات.

 تم يم تسجيل حضور الطالب في المقررات بمعرفة المشرف األكاديمي علي أن و يت

 التسجيل لجميع المقررات لحساب الساعات المعتمدة بإدارة شؤون الطالب.

 (:10 ادا )

 اإلضاف و االنسحاب

 ررات التي سبق اختياره لها في المق ىإلو يجوز للطالب أن ينسحب أو يضيف من

ذلك بموجب نموذج خاص بالمقررات التي و لدراسيسبوع األول من الفصل ااأل



 
 

سيتم انسحابه منها أو غضافته لها ثم يسلم النموذج إلي إدارة شؤون الطًلب بمعرفة 

 المشرف األكاديمي.

 اإلضافة اآلتية:و يتم إخطار الطالب بقواعد السحب 

 تم في حالة سحب مقرر معين خًلل المدة المقررة دون إضافة مقرر بدال منه، ي

 الحتفاظ برسوم المقرر للفصل التالي.ا

 بانتهاء عملية السحو يمكن للطالب التسجيل لمقرر جديد بعد انتهاء تسجيله 

 رغبة الطالب في إضافة هذا المقرر.و االضافةو

 لعدم يمكن للطالب بناء علي رغبته، أن يضيف مقررا بديًل ألي مقرر يتم إلغاؤه 

 لدراسته. توافر الحد األدني من الطلبة المسجلين

 ن له إ ال يسمح للطالب بالتسجيل في أي مقرر لم يسبق له اجتياز المتطلب السابق

 وجد.

 يتولي و تكون جميع المتحانات الفصلية لجميع المقررات خًلل لجنة متخصصة

انات المتحغرفة أسئلة او الكنترول رئاسةو منسق البرنامج تنظيم االمتحانات الفصلية

 عميد الكلية.و الطًلبو ون التعليمبإشراف وكيل الكلية لشؤ

 أو أكثر عند التخرج 3للطالب الحاصل علي معدل تراكمي  تمنح مرتبة الشرف 

 يشترط أال يكون قد سبق له الرسوب في أي مقرر دراسي خًلل دراسته.و

  وم من مجموع الساعات النعتمدة للمقرر الواحد، يق %10في حالة تغيب الطالب

في و ألوليإخطار شؤون الطًلب إلنذار الطالب للمرة او طالبأستاذ المقرر بإنذار ال

 يوجه له اإلنذار الثاني. %20حالة تجاوز الغياب نسبة 

  ن عذر من الساعات المعتمدة لمقرر أو أكثر بدو %25في حالة تجاوز نسبة الغياب

 تحسب فيو تقدر بدرجة رسوبو مقبول يعتبر الطالب محروما من دخول االمتحان

 لتراكمي.المعدل ا

جمة يؤدي الطالب امتحانا تحريريا في جميع المقررات عدا المقررات الخاصة بالتر

ل مقرر ت لكمدة االمتحان ثالث ساعاو الترجمة التتبعية حيث يكون امتحانها شفوياو الفورية

 من إجمالي الدرجات للعملي %20تخصص نسبة و من درجات المقرر %80يقدر بنسبة 

 أعمال السنة.و

 



 
 

 تقديرات الطالب طبقأ للنسب التالية: تحسب:  امتقدلبات (:11)دا  ا

 

 للطالب كما يلي: (GPA)و يتم حساب المعدل التراكمي 

دد عتصرب قيمة تقدير كل مقرر دراسي )النقاط الموضحة فى الجدول السابق( في  -1

 راسي.دالساعات المعتمدة لهذا المقرر للحصول على عدد النقاط الخاصة بكل مقرر 

 

 ل بها الطالب.تجمع نقاط المقررات الدراسية التي سج -2

 يقسم مجموع النقاط على إجمالي الساعات للحصول على المعدل التراكمي كما يلي: -3

 

 = (GPA)المعدل التراكمي 

 امنقاط امتقدلب امنس  اممئال 

 A+ 4 فأكثب 90%

 A 3.7 %90إمى أقل  ن  85%

 B+ 3.3 %85إمى أقل  ن  80%

 B 3 %80إمى أقل  ن  75%

 C+ 2.7 %75إمى أقل  ن  70%

 C 2.4 %70إمى أقل  ن  65%

 D 2.1 %65إمى أقل  ن  60%

 صفب F %60أقل  ن 

 مجموع النقاط

 إجمالي الساعات المسجلة



 
 

 امثامثامجاب 

 تفاص ل امجبنا  
 (:12 ادا )

ررات ساعة معتمدة للمق 33ساعة معتمدة ) 144عدد الساعات الدراسية المطلوبة: 

ت كما يكون توزيع جميع المقرراو للمقررات اإلجبارية(ساعة معتمدة  111 –اإلختيارية 

 يلي:

 

 امفبق  األومى: امفصل امدراسي األول

 

ر ز 

 اممقبر

رقم 

 اممقبر
 إسم اممقبر

عدد امساعات 

 امم تمدا
 اممتطل  امسابق

  3 قباءاو سم  ات 101 مغ

  3 (1كتاب  اممقال ) 102 مغ

  3 (1تدرلجات )و نحا 103 مغ

 104 ت 
عا   ) ن اإلنجل زل  إمى تبجم  

 ام بب  (
2  

 105 ت 
تبجم  عا   ) ن ام بب   إمى 

 اإلنجل زل (
2  

  2 بالغ (و مغ  عبب   )أسام   106 عب

  3  قبر إخ اري  

  18 إجمامى عدد امساعات  

 

 امفبق  األومى: امفصل امدراسي امثاني

ر ز 

 اممقبر

رقم 

 اممقبر
 إسم اممقبر

عدد امساعات 

 داامم تم
 اممتطل  امسابق

  3 حبك  امتبجم  108 ت 

  3 (2كتاب  اممقال ) 109 مغ

 103مغ  3 (2تدرلجات )و نحا 110 مغ

 111 ت 
تبجم  عا   ) ن اإلنجل زل  إمى 

 ام بب  (
2  

 112 ت 
تبجم  عا   ) ن ام بب   إمى 

 اإلنجل زل (
2  

  2 مغ  عبب   )نصاص أدب  ( 113 عب

  3  قبر إخ اري  

  18 إجمامى عدد امساعات  



 
 

 امفبق  امثان  : امفصل امدراسي األول

 

 

 امفبق  امثان  : امفصل امدراسي امثاني

 

ر ز 

 اممقبر

رقم 

 اممقبر
 إسم اممقبر

عدد امساعات 

 امم تمدا
 اممتطل  امسابق

  3 (1قباءا  تقد   ) 201 مغ

  2 امم اجمو استخدام امقاا  س 202 مغ

 110مغ  2 (1نحا  تقدم ) 203 مغ

  3 نظبلات امتبجم  204 ت 

 205 ت 
إم ها( و تبجم  تتج    ) ن اإلنجل زل 

(1) 
3  

  2 تباك  (و مغ  عبب   )نحا 206 عب

  3  قبر إخ اري  

  18 إجمامى عدد امساعات  

ر ز 

 اممقبر

رقم 

 اممقبر
 إسم اممقبر

عدد امساعات 

 امم تمدا
 اممتطل  امسابق

  3 (2   )قباءا  تقد 208 مغ

  2 تدرلجات مغال و  قال 209 مغ

 204مغ  2 (2نحا  تقدم ) 210 مغ

  3 امتبجم  األدب   211 ت 

 212 ت 
إم ها( و تبجم  تتج    ) ن اإلنجل زل 

(2) 
3  

  2 أسام   مغال (و مغ  عبب   )نصاص 213 عب

  3  قبر إخ اري  

  18 إجمامى عدد امساعات  



 
 

 

 امثانيو اإلخت ارل  ملمستاى األول اممقبرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم 

  سلسل

ر ز 

 مقبرام

رقم 

 اممقبر
 إسم اممقبر

عدد امساعات 

 امم تمدا

 3 تنم    فبدات 500 ت  1

 3 (1تحدث )و استماع 501 مغ 2

 3 (1صات ات ) 502 مغ 3

 3 تحل ل امكالم 503 مغ 4

 3 (2امكتاب  اإلبداع   ) 504 مغ 5

 3 (2صات ات ) 505 مغ 6

 3 تحل ل امنصاص األدب  و قباءا 506 ت  7



 
 

 امفبق  امثامث : امفصل امدراسي األول

 

 

 امفبق  امثامث : امفصل امدراسي امثاني
 

 

ر ز 

 اممقبر

رقم 

 اممقبر
 إسم اممقبر

عدد امساعات 

 امم تمدا
 اممتطل  امسابق

  2 (1 هارات دراس  ) 301 مغ

 210مغ  2 (3نحا  تقدم ) 302 مغ

  3 امتبجم  امتقن   303 ت 

 304 ت 
إم ها( و ) ن اإلنجل زل تبجم  فارل  

(1) 
 212ت   3

  2 مغ  عبب   )علم امم اني( 305 عب

  3  قبر إخ اري  

  3  قبر إخ اري  

  18 إجمامى عدد امساعات  

ر ز 

 اممقبر

رقم 

 اممقبر
 إسم اممقبر

عدد امساعات 

 امم تمدا
 اممتطل  امسابق

  2 (2دراس  )  هارات 308 مغ

 302مغ  2 (4نحا  تقدم ) 309 مغ

  3 امتبجم  امقانان   310 ت 

 311 ت 
إم ها( و تبجم  فارل  ) ن اإلنجل زل 

(2) 
 304ت   3

  2 مغ  عبب   )علم املغ  امنصي( 312 عب

  3  قبر إخ اري  

  3  قبر إخ اري  

  18 إجمامى عدد امساعات  



 
 

 امدراسي األول امفبق  امباب  : امفصل

 

 

 امفبق  امباب  : امفصل امدراسي امثاني

 

 

ر ز 

 اممقبر

رقم 

 اممقبر
 إسم اممقبر

عدد امساعات 

 امم تمدا
 اممتطل  امسابق

 309مغ  2 امنحا امحدلث )مغالات تحالل  ( 401 مغ

  2 امتبجم  اآلم   )باستخدام امحاساب( 402 ت 

  2 إقتصادل و تبجم  نصاص س اس   403 ت 

 311ت   2 (3تبجم  فارل  ) 404 ت 

 311ت   2 اممختمباتو تبجم  امندوات 405 ت 

  2 مغ  عبب   )تبك   نحال   تقد  ( 406 عب

  3  قبر إخ اري  

  3  قبر إخ اري  

  18 إجمامى عدد امساعات  

ر ز 

 اممقبر

رقم 

 اممقبر
 إسم اممقبر

عدد امساعات 

 امم تمدا
 اممتطل  امسابق

 403مغ  2 منحا امحدلث )مغالات وصف  (ا 409 مغ

  2 امتبجم  اماثائق   410 ت 

 404ت   3 (4تبجم  فارل  ) 411 ت 

  3 تبجم  نصاص  تناع  412 ت 

  2 مغ  عبب   )أسام   بالغ    تقد  ( 413 عب

  3  شبوع امتخبج 414 ت 

  3  قبر إخ اري  

  18 إجمامى عدد امساعات  



 
 

 امبابيو ت ارل  ملمستاى امثامثاممقبرات اإلخ

 

رقم 

  سلسل

ر ز 

 اممقبر

رقم 

 اممقبر
 إسم اممقبر

عدد امساعات 

 امم تمدا

 3 (3صات ات ) 507 مغ 1

 3 تبجم  امنصاص األدب   508 ت  2

 3 تحل ل األخطاء 509 مغ 3

 3 امكتاب  اإلبداع   510 مغ 4

 3 تبجم  امقص  امقص با 511 مغ 5

 3  قاالت نقدل و اصتبجم  نص 512 ت  6

 3 تق  م نصاص  تبجم  513 مغ 7

 3 املغالات اإلجتماع   514 مغ 8



 
 

 

 امجاب امبابي

 تاص ف اممقبرات

 امفبق  األومى: امفصل امدراسي األول
 قباءاو سم  ات 101مغ 

 استيعاب نصوص إنجليزية،و يهدف هذا المقرر إلى تدريب الطالب على استماع

 نصوصن مختلف المجاالت الثقافية لكي يساعد الطالب في ترجمة المسموعة أو مقروءة، م

 المقروءة.و اإلنجليزية المسموعة

 (1كتاب  اممقام  ) 102مغ 

 يعير الطالبو زية.المقالة باللغة اإلنجليو يهدف هذا المقرر إلى تدريب الطلبة على كتابة الفقرة

فات كليالتو تابة في قاعة الدرس،اتساق المعنى من خالل الكو اهتماما خاصا إلى التماسك

 أساليب التوثيق الصحيحة.و المنزلية، كما يتدرب الطالب على طرق

 (1تدرلجات )و نحا 102مغ 

 ل نماذجن لحالتدريب على تماريو يهدف هذا المقرر إلى تعليم الطالب مبادئ النحو االنجليزي

 متنوعة للتطبيق على القواعد النحوية.

 إمى ام بب  ( اإلنجل زل ن تبجم  عا   )  104ت  

 زيةنجلياإليهدف هذا المقرر إلى ترجمة مواضيع عامة من مختلف ميادين المعرفة من اللغة 

نقل ناسب( لالم يتعلم الطالب كيفية اختيار الكلمة المناسبة )أو التعبيرو إلى اللغة العربية.

 ة العربية.المعنى المقصود في النص مستخدما تراكيب سليمة حسب قواعد اللغ

 (اإلنجل زل  تبجم  عا   ) ن ام بب   إمى  105ت  

ة إلى عربييهدف هذا المقرر إلى ترجمة مواضيع عامة من مختلف ميادين المعرفة من اللغة ال

 سليم. بشكل ةاإلنجليزييراعي الطالب في الترجمة نقل المادة إلى اللغة و .اإلنجليزية اللغة 

 غ (بالو مغ  عبب   )أسل   106عب 

ل ن خاليهدف هذا المقرر إلى تعليم الطالب بعض األساليب البالغية في اللغة العربية م

 ترجمة.الو تدريبات بالغية حتى يمكنهم استخدامها في الكتابة العربيةو نصوص أدبية معروفة

 

 



 
 

 امفبق  األومى: امفصل امدراسي امثاني

 تطارهاو حبك  امتبجم  108ت  

 ،تطورهاو أهميتهاو ريف الطالب بنشأة حركة الترجمةيهدف هذا المقرر إلى تع

 انحسارها.و مراحل ازدهارهاو

 (2كتاب  اممقام  ) 109مغ 

 امتداد لنفس التوصيف للمقرر في الفصل الدراسي األول.

 (2تدرلجات )و نحا 110مغ 

 امتداد لنفس التوصيف للمقرر في الفصل الدراسي األول.

 (2إمى ام بب  ( ) ل اإلنجل زتبجم  عا   ) ن  111ت  

 امتداد لنفس التوصيف للمقرر في الفصل الدراسي األول.

 (2( )اإلنجل زل  تبجم  عا   ) ن ام بب   إمى  112ت  

 امتداد لنفس التوصيف للمقرر في الفصل الدراسي األول.

 مغ  عبب   )نصاص أدب  ( 113عب 

صوص لمستخدمة في النيهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب باألساليب األدبية ا

 ى اللغةة إلالبالغة العربية في الترجمو األدبية بغرض تمكينهم من استخدام الللغة األدبية

 العربية.

 



 
 

 امفبق  امثان  : امفصل امدراسي األول

 (1قباءا  تقد   ) 201مغ 

يعرض هذا المقرر تحليال مفصال لنصوص مقروءة من مختلف الحقول من حيث 

 ألعتباراعين التراثية التي يجب أن تؤخذ بو األفكار الثقافيةو نوع النصو األسلوبو األفكار

 في نقل مثل هذه القراءات إلى اللغة العربية.

 امم اجمو استخدام امقاا  س 202مغ 

 قارنيو المفاهيم ذات العالقة.و المصطلحو يقدم هذا المقرر عرضا لعلم المعاجم

نيف يبين دور العرب في تصو .واإلنجليزية  المصطلحات في اللغتين العربيةو المعاجم

 المعاجم.

 (1نحا  تقدم ) 203مغ 

لى عدريب التو نجليزي المتقدمةإلى تعليم الطالب قواعد النحو اإليهدف هذا المقرر 

 تمارين لحل نماذج متنوعة للتطبيق على القواعد النحوية.

 نظبلات امتبجم  204ت  

يطبق و مقارنتها بعضها مع بعض.و مةيقدم هذا المقرر عرضا لنظريات الترج

 ات.الطالب هذه النظريات على نصوص مترجمة ثم يترجم نصوصا أخرى مراعيا هذه النظري

 (1إم ها( )و اإلنجل زل تبجم  تتج    ) ن  205ت  

 رة منالتتبعية لنصوص مختاو يتدرب الطالب في هذا المقرر على الترجمة الفورية

لى علطالب يركز المقرر على تدريب او العكس.و إلى العربية زيةاإلنجليمختلف الميادين من 

 متابعة المتحدث ثم صياغة المادة باللغة العربية.و أخذ المالحظات المهمة

 تباك  (و مغ  عبب   )نحا 206عب 

ة حتى لصحيحالتركيب النحوية العربية او يهدف هذا المقرر إلى تعليم الطالب القواعد

 المضبوطة من ناحية القواعد النحوية العربية.و لسليمةيمكنهم من الكتابة ا

 

 

 

 



 
 

 امفبق  امثان  : امفصل امدراسي امثاني

 (2قباءا  تقد   ) 208مغ 

 امتداد لنفس التوصيف للمقرر في الفصل الدراسي األول.

 تدرلجات مغال  و  قال 209مغ 

 0اإلنجليزية للغة المقالة باو يهدف هذا المقرر إلى تدريب الطلبة على كتابة الفقرة

 اهتماما خاصا إلى التماسك واتساق المعنى من خالل الكتابة في قاعة الدرس، ويعير الطالب

 أساليب التوثيق الصحيحة.و التكليفات المنزلية، كما يتدرب الطالب على طرقو

 (2نحا  تقدم ) 210مغ 

 لفصل الدراسي األول.امتداد لنفس التوصيف للمقرر في ا 

 امتبجم  األدب   211ت  

 بيةاستخدام األساليب األدو يهدف هذا المقرر إلى تدريب الطالب على الترجمة

 ب فيالتصرف الممكن في ترجمة النصوص األدبية. كذلك يتعرف الطالب على أساليب األدو

 .واإلنجليزية  اللغتين العربية

 (2إم ها( )و اإلنجل زل تبجم  تتج    ) ن  212ت  

 امتداد لنفس التوصيف للمقرر في الفصل الدراسي األول. 

 أسام   مغال (و مغ  عبب   )نصاص 213عب 

جل ذلك من أو األساليب باللغة العربيةو يعني هذا المقرر بدراسة بعض النصوص

 التمكن من اللغة المتقول إليها.

 



 
 

 امفبق  امثامث : امفصل امدراسي األول

 (1ت دراس  ) هارا 301مغ 

 وسائليهدف هذا المقرر إلى تعليم الطالب كيفية إتقان األنماط المختلفة من ال

 البحث األكاديمي.و جمع المعلوماتو األساليب المنهجية في التصنيفو

 (3نحا  تقدم ) 302مغ 

على  دريبالتو يهدف هذا المقرر إلى تعليم الطالب قواعد النحو االنجليزي المتقدمة

 نماذج متنوعة للتطبيق على القواعد النحوية. تمارين لحل

 امتبجم  امتقن   303ت  

ركيز يدرس الطالب في هذا المقرر تدريبات عملية في ترجمة نصوص تقنية، مع الت

ة عالجيعطي المقرر اهتماما خاصا لسبل مو على المصطلحات الخاصة في الحقول المختلفة.

 العربية.المفاهيم التي ليس لها مقابالت في اللغة 

 (1إم ها( )و اإلنجل زل تبجم  فارل  ) ن  304ت  

كاة محا ذلك من خاللو يعني هذا المقرر بتدريب الطالب على مهارة الترجمة الفورية

 ،جليزية إلنوا إلى اللغتين العربيةو تدريبات عملية في الترجمة الفورية منو لمواقف خطابية

 اصة بمثل هذه المواقف.المصطلحات الخو مع التركيز على المفاهيم

 مغ  عبب   )علم امم اني( 305عب 

 



 
 

 امفبق  امثامث : امفصل امدراسي امثاني

 (2 هارات دراس  ) 208مغ 

 امتداد لنفس التوصيف للمقرر في الفصل الدراسي األول.

 (4نحا  تقدم ) 209مغ 

 امتداد لنفس التوصيف للمقرر في الفصل الدراسي األول.

 قانان  امتبجم  ام 310ت  

نود البو يهدف هذا المقرر إلى تدريب الطالب على الترجمة التخصصية في المواد

 غيرها من الجوانب المتعلقة.و القضاياو األحكامو صياغها،و القانونية

 (2إم ها( )و نجل زل تبجم  فارل  ) ن اإل 311ت  

 امتداد لنفس التوصيف للمقرر في الفصل الدراسي األول.

   )علم املغ  امنصي(مغ  عبب  314عب 

 خصائص كل منها، مثل النصوصو يعني هذا المقرر بتعليم الطالب أنواع النص

 أهمية ذلك في ترجمة مثل هذه النصوص.و التحليلية،و الوصفيةو الجدلية

 



 
 

 

 امفبق  امباب  : امفصل امدراسي األول

 امنحا امحدلث )مغالات تحل ل  ( 401مغ 

حويالت ا التأحدث النظريا اللغوية التي تهتم بقضايو هميهدف هذا المقرر إلى دراسة أ

 الحديثة. اللغوية

 امتبجم  اآلم   )باستخدام امكمج اتب( 402ت  

ين إلى اللغتو يهدف هذا المقرر إلى تدريب الطالب على ترجمة نصوص مختلفة من

ن ة مداالستفاو باالستعانة بالكمبيوتر، كما يهدف إلى تعريف الطالب ببرامج الترجمة،

ت كالتصويب المشو يدرب الطالب على معالجة النصوص المترجمةو القواميس اإلليكترونية.

 الناتجة عن الترجمة اآللية.

 اقتصادل و تبجم  نصاص س اس   340ت  

 من اقتصادية متنوعةو يقدم هذا المقرر تدريبات عملية في ترجمة نصوص سياسية

هذه اصة بالمفردات الخو ربه على تعلم المفاهيميدو ،واإلنجليزية  غلى اللغتين العربيةو

 كيفية استخدامها استخداما سليما لها في اللغتين.و النصوص

 (3تبجم  فارل  ) 404ت  

كاة محا ذلك من خاللو يعني هذا المقرر بتدريب الطالب على مهارة الترجمة الفورية

 ،جليزية إلنوا لغتين العربيةإلى الو تدريبات عملية في الترجمة الفورية منو لمواقف خطابية

 المصلحات الخاصة بمثل هذه المواقف.و مع التركيز على المفاهيم

 اممختمباتو تبجم  امندوات 405ت  

 ئقلوثا يهدف هذا المقرر إلى إعطاء الطالب تدريبات عملية في الترجمة التحريرية

لى يز ع، مع التركة واإلنجليزي إلى اللغتين العربيةو المؤتمرات منو نصوص من الندواتو

 المصطلحات الخاصة بمثل هذا النوع من النصوص.و المفاهيم

 مغ  عبب   )تباك   نحال   تقد  ( 406عب 

 



 
 

 امفبق  امباب  : امفصل امدراسي امثاني

 امنحا امحدلث )مغالات وصف  ( 409مغ 

 واعديهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمدارس النحوية الحديثة خصوصا الق

 زيةنجلياإلالوصفية بغرض تحديد عناصر الجمل و الحديثة المهتمة بظواهر اللغة التحليلية

 ياق.الس التراكيب اللغوية للجملة فيو تحديد الوظائف النحويةو من ثم يمكنهم من تحليلو

 امتبجم  اماثائق   410ت  

 قثائالوو يعطي هذا المقرر تدريبات عملية في ترجمة مختلف أنواع المستندات

 غيرها من المحررات الرسمية.و

 (4تبجم  فارل  ) 411ت  

كاة محا ذلك من خاللو يعني هذا المقرر بتدريب الطالب على مهارة الترجمة الفورية

 ،جليزية إلنوا إلى اللغتين العربيةو تدريبات عملية في الترجمة الفورية منو لمواقف خطابية

 صة بمثل هذه المواقف.المصلحات الخاو مع التركيز على المفاهيم

 تبجم  نصاص  تناع  412ت  

قرر الم يبينو إلى اللغتين.و يهدف هذا المقرر إلى ترجمة أنماط ثقافية مختلفة من

 تعرضبالتالي اختالف أسلوب التعامل معها عند الترجمة، كما يو تنوعهاو خصوصية الغة

 لتعامل معهااكيفية و األسلوبو ةالبالغ 107المقرر للمفاهيم التي تعلمها الطالب في مقرر عر 

 اإلفادة منها في الترجمة.و

 مغ  عبب   )أسام   بالغ    تقد  ( 413عب 

ي فامها يعني هذا المقرر بتدريس األساليب اللغوية العربية المتقدمة بغرض استخد

 إلى اللغة العربية. اإلنجليزيةالترجمة من اللغة 

  شبوع تخبج 414ت  

يعطي و كلمة، 10000 -8000ي أحد حقول المعرفة ما بين يترجم الطالب نصا ف

أن  الصعوبات التي يمكنو مقدمة نظرية يعرض فيها استراتيجيات الترجمة التي اتبعها

ء ثة أعضاثال يناقش الطالب المشروع علنا أمام لجنة مكونة منو كيفية التغلب عليها،و تواجهه

 هيئة تدريس.



 
 

 امجاب امخا س 

تاص فهاو رل اممقبرات االخت ا  

 اممقبرات االخت ارل 

 

 ر ز اممقبر رقم  سلسل
رقم 

 اممقبر
 اسم اممقبر

عدد امساعات 

 امم تمدا

 3 تنم    فبدات 500 ت  1

 3 (1تحدث )و استماع 501 مغ 2

 3 (1صات ات ) 502 مغ 3

 3 تحل ل امكالم 503 مغ 4

 3 (2امكتاب  اإلبداع   ) 504 مغ 5

 3 (2صات ات ) 505 مغ 6

 3 تحل ل امنصاص األدب  و قباءا 506 ت  7

 3 (3صات ات ) 507 مغ 8

 3 تبجم  امنصاص األدب   508 ت  9

 3 تحل ل األخطاء 509 مغ 10

 3 امكتاب  اإلبداع   510 مغ 11

 3 امقص  امقص با تبجم  511 مغ 12

 3  قاالت نقدل و تبجم  نصاص 512 ت  13

 3 تق  م نصاص  تبجم  513 مغ 14

 3 املغالات االجتماع   514 مغ 15

 



 
 

 تاص ف اممقبرات امخت ارل 
 

 تنم    فبدات 500ت  

ا إلى تحليلهو اإلنجليزيةيهدف هذا المقرر إلى تعليم الطالب مفردات مختلفة في اللغة 

 فة.مختلاستخدامها في األغراض الو من ثم التدريب عليهاو مكوناتها الصرفية اشتقاقاتها

 (1تحدث )و اعاستم 501مغ 

استيعاب نصوص إنجليزية و يهدف هذا المقرر إلى تدريب الطالب على استماع

اء إثرو األدبية بهدف إضافةو متقدمة، مسموعة أو مقروءة، من مختلف المجاالت الثقافية

 المسموعة اإلنجليزيةالمصطلحات لكي يساعد الطالب في ترجمة النصوص و المفردات

 المقروءة.و

 (1ات )صات  502مغ 

 صواتيعني هذا المقرر بتدريس مبادئ الصوتيات حتى يمكن للطالب التعامل مع األ

 .اإلنجليزية النطق في اللغة و الصحيحة

 تحل ل امكالم 503مغ 

 النصية،و السياقو تماسك النصو يهدف هذا المقرر إلى دراسة عناصر الكالم

م لهذه العناصر على الكاليطبق الطالب معرفته و توظيف هذه العناصر في الترجمةنو

 تقييمه.و تحليليهو المترجم

 (2امكتاب  اإلبداع   ) 504مغ 

يركز و يزيةاإلنجليهدف هذا المقرر إلى تدريب الطلبة على الكتابة اإلبداعية باللغة 

و أعلى أسس فن الكتابة بحيث ينتهي بنص إبداعي )قصة قصيرة، مسرحية من فصل واحد، 

 اق.لسيامترابطة و المعنىو مستخدما جمال سليمة التركيبو شكل جيدقصيدة شعرية( مكتوبا ب

 (2صات ات ) 505مغ 

يقدم لبعض و مخارجهاو يهدف هذا المقرر إلى تدريس الطالب جميع األصوات

 النظريات.

 تحل ل امنصاص األدب  و قباءا 506ت  

ي فيدهم يفاألسلوب، الذي و يعني هذا المقرر بتعليم الطالب بعض المفاهيم األدبية

 ترجمتها إلى اللغة العربية.و فهم النصوص األدبيةو تحليل

 (3صات ات ) 507مغ 

ل فان هذا المقرر يتناول بالتفصيل ك 513، 512باإلضافة إلى ما سبق في لغ 

 النظريات الخاصة بالنطق.

 تبجم  امنصاص األدب   508ت   

 القصة)دبية المتنوعة يهدف هذا المقرر إلى تدريب الطالب على ترجمة النصوص األ

 فنون الترجمة.و الشعر(، بهدف اكسابهم مهاراتو المسرحو

 تحل ل األخطاء 509مغ 



 
 

ومي م الييهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأنواع األخطاء الشائعة في االستخدا

 تدريبهم على تصويبها.و ،اإلنجليزية للغة 

 امكتاب  اإلبداع   510مغ 

 ،ية نجليزاإلالمقالة باللغة و تدريب الطلبة على كتابة الفقرةيهدف هذا المقرر إلى 

 لدرس،عة ااتساق المعنى من خالل الكتابة في قاو يعير الطالب اهتماما خاصا إلى التماسكو

 أساليب التوثيق الصحيحة.و التكليفات المنزلية، كما يتدرب الطالب على طرقو

 تبجم  امقص  امقص با 511ت  

 كيفية ترجمتها،و هذا المقرر على عناصر القصة القصيرة،يتعرف الطالب في 

 ها،يبين المقرر للطالب الفرق بين ترجمة القصة بعناصرو تحليل قصص قصيرة مترجمة.و

 الفنية.و الثقافيةو إعادة صياغتها، ليحافظ على خصائصها األدبيةو

  قاالت نقدل و تبجم  نصاص 512ت  

يبين و إلى اللغتين.و أدبية نقدية مختلفة منيهدف هذا المقرر إلى ترجمة مقاالت 

في  طالببالتالي يتعرض المقرر للمفاهيم التي تعلمها الو المقرر خصوصية اللغة النقدية

 اإلفادة منها في الترجمة.و كيفية التعامل معهاو 410مقررات تج 

 تق  م نصاص  تبجم  513ت  

ن منوعة ويم نصوصا مترجمة متتقو يهدف هذا المقرر إلى تعليم الطالب كيفية تقييم

 إلى اللغتين.و البالغة منو األسلوبو المضمونو حيث اللغة

 املغالات اإلجتماع   514مغ 

تلف يركز هذا المقرر على تعليم الطالب استراتيجيات اللغة اإلجتماعية في مخ

ناسبة مو ةالمفردات األكثر مالئمو المناسبات حتى يتسنى لهم استخدام المصطلحاتو المواقف

  إليها عند ترجمة نص معين.و للمعنى في اللغة المترجم منها

 

 

 



 
 

 مجاب امسادسا

 امبسام امدراس  و اممصبوفات

 المصاريف ما يلي:و تشمل رسوم التسجيل

قط ( فجنيها مصريا  خمسونو تان)مائ 250قيمتها و رسوم ملف الطالب عند التسجيل -1

 لب ما يلي:يشمل ملف الطاو وتدفع مرة واحدة عند التسجيل،

 ة.عتمدالساعات المو المقرراتو دليل الطالب االرشادي متضمنا بيانات البرنامج 

 التسجيل بالبرنامج.و استمارة القيد 

 اإلضافة للمقررات.و نماذج السحب 

 .نماذج المشاركة الطالبية قي جميع األنشطة 

 رسام تسج ل امساعات امم تمدا: -2

  جنيها مصريا فقط( رسم تسجيل سبعونو خمسو )مائة 175يسدد الطالب مبلغ 

لب طيجوز لمجلس الكلية بناء علي و عن كل ساعة معتمدة طوال مدة البرنامج،

ن للطالب الجدد الملتحقي %25منح تخفيض فيما ال يزيد عن  مجلس البرنامج

ر يستمو فأكثر في الثانوية العامة %95بالبرنامج من الحاصلين علي مجموع 

قل التفوق للحاصلين علي تقدير جيد جدا علي األ التخفيض في حالة استمرار

 الدراسة بالبرنامج. اتبارا من العام التالي لبدء

 رسام اال تحانات: -3

  رر )عشرون جنيها مصريا( رسوم امتحان لكل مق 20يجب أن يسدد الطالب مبلغ

 دراسي قبل بداية االمتحان بوقت كاف.

 رسام األنشط : -4

  ستخدام نيها مصريا فقط( كرسوم سنوية مقابل ان جي)مائت 200يسدد الطالب مبلغ

 االشتراك في جميع أنشطة الكلية المختلفة.و المعامل الدراسية

 رسام إعادا تسج ل ساعات   تمدا: -5

ة أو لثانيفي حالة تعثر الطالب في أي من المقررات تكون رسوم تسجيله فيها للمرة ا

 الثالثة هي نفس قيمة التسجيل ألول مرة.

القوانين الجامعية يلتزم الطالب بسداد أي مبالغ و الف نصوص اللوائحفيما ال يخ -6

 مجلس الجامعة.و أخري يقرها مجلس الكلية



 
 

 

 
 (20)مــادة

 

 (21)مــادة

 

 (22)مـــادة

––

 

 (23)مـــادة

––



 
 

 

 (24)مـــادة

 .دبلوم الترجمة اإلنجليزية  -أ 

 .دبلوم اللغويات التطبيقية  -ب

 . دبلوم الترجمة الفرنسية -جـ

 . دبلوم الترجمة العبرية -د



 
 

 .دبلوم التنمية االجتماعية  -هـ

 . ةالتطبيقي الخدمة النفسيةدبلوم  -و

 . دبلوم المكتبات والمعلومات -ز 

 دبلوم اإلعالم . –ح 

ادةـــم 



 
 

ادة ــم 

 مـــادة 

مـــادة 

 
مــادة 



 
 

 دبلوم الترجمة اإلنجليزية -1
 لفرقة األولي  ا

 ساعة 18   وع الساعاتمجم 
 

 الفرقة الثانية 

 ساعة  18    الساعاتمجموع 



 
 

 

 ) عام دراسي واحد(دبلوم اللغويات التطبيقية . 1

 المقررات اإلجبارية  -1

–

 
 ]ب[ المقررات االختيارية  

 المجموعة األولي  

 المجموعة الثانية



 
 

 دبلوم الترجمة الفرنسية
 "عامان دراسيان "

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 دبلوم اإلعـــــالم
 "عامان دراسيان "

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 دبلوم التنمية االجتماعية

 "عامان دراسيان "
 

 



 
 

 دبلوم الترجمة العبرية
 "عامان دراسيان "

 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 دبلوم الخدمة النفسية التطبيقية
 "عامان دراسيان "

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 
 دبلوم المكتبات والمعلومات

 "عامان دراسيان "
 

  

 



 
 

 
 (30)مــادة 

  (31)مــادة 

 (32)مـــادة  



 
 

 (33)مادة 
 

 (34)مـــادة 
 

 (35)مــــادة 
 



 
 

 

 (36) مـــادة

 

–

 

 (37) ـــادةم 



 
 

 (38) مـــادة

  

 

  (39) مـــادة 

 يلغى قيد الطالب في الحاالت اآلتية.



 
 

 (40) مـــادة
 

 (41) مـــادة 
 



 
 

 

 : عبة األدبيةأوالا: الش
 

   ناه  امجحث األدبي وتحق ق امتباث ساعتان

  اضاع في األدب ام ببي امقدلم ساعتان

  اضاع في األدب ام ببي امحدلث ساعتان

  املغ  األورب   امحدلث ) نصاص  تخصص  ( ساعتان
 

  اضاع في األدب امش جي  ساعتان

 اممقارن األدب ساعتان

 املغ  امشبق  ) املغ  امفارس   أو املغ  امتبك   ( ساعتان

 علم األسلاب ساعتان

 نظبلات األدب امم اصبا  ساعتان

 اممدخل اإلحصائي ملدراسات األدب   واملغال  ساعتان

  اضاع خاص في امدراسات اإلسال    ساعتان

   اضاع خاص في األدب اممصبي ساعتان

 

 م  ثالث   ن اممقبرات االخت ارل  ( . ) لختار امطا

 ساع  أسجاع ا . 14وبذمك لجلغ عدد إجمامي امساعات اممقبرا على امطام  



 
 

 

 

 ثانياا الشعبة اللغوية .

  

  ناه  امجحث املغاي  ساعتان

  املغ  امسا    ) املغ  ام جبل  أو املغ  امسبلان   : 

    امحدلث  ) نصاص  تخصص  (املغ  األورب 

   ناه  تحق ق امتباث ام ببي 
 

 

 

  اضاع في علم األصاات   ساعتان

  اضاع في علم امصبف  ساعتان

  شكالت نحال  ساعتان

 املهجات واألطلس املغاي ساعتان

  نظبلات في علم املغ  امم اصب اعتانس

 م  اضاع في علم امدال ساعتان

 اممداخل اإلحصائ   ملدراسات املغال  واألدب     ساعتان

  اضاع خاص في امدراسات اإلسال    ساعتان

  ) لختار امطام  ثالث   ن اممقبرات االخت ارل  (



 
 

 دبيةأ[ الشعبة األ]

 المقرر اإلجباري  

 

 المقررات االختيارية
 

 

 ]ب[ الشعبة اللغوية التطبيقية  

  المقررات اإلجبارية[ 

–

 [ المقررات االختيارية2]



 
 

  

  

  

  

  

 



 
 

 :. اإلسالميلم شعبة لغات العا -أ
 مقررات إجبارية

 مقررات اختيارية 

 

 شعبة اللغات السامية -ب
 الشعبة اللغوية  -1
 اريةقررات إجبم

 مقررات اختيارية

 



 
 



 
 

ر الشعب:في سائ أوالا مواد عامة

 مواد حسب تخصص الطالب –ثانياا 
شعبة التاريخ اليوناني والروماني –أ  

 ساعتان

 

اريخ العصور الوسطىشعبة ت -ب 

 

ريخ اإلسالميشعبة التا -ج 
 ثائقيةدراسة تاريخية و

 

الحديث شعبة التاريخ -د 



 
 

 
 االجتماع  شعبة علم -أوال:

 

 
 شعبة األنثروبولوجية  -ثانياا:

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 أوالا : مقررات إجبارية

  

  

  

 االختياريةالمقررات  ثانيُا : 

  

  

  

  

  

 

 



 
 

 أوالا : شعبة المكتبات 

 
 ثانياا : شعبة الوثائق 

 ثالثاا : شعبة المعلومات



 
 

 : اآلثار اإلسالمية : قسمأوالا
 مواد إجبارية 

  

  

  

  

  

  

 مواد اختيارية 

  

  

  

 

.ثانيا : قسم اآلثار المصرية

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

 (42)مـــادة

  (43)مــادة

B



 
 

 (44)مـــادة 

–

 (45)مـــادة 
  

 (46)مـــادة 

 

 

 

 



 
 

 

 

 ادة ـــم 

 رارها على النحوقإلي التالي دراسال تطبيقًا تدرجييا ابتداء من العام ةتطبق هذه الالئح

 :.اآلتي



 
 

 ادة ـــم 



 
 

 ب المستجدتعليمات هامة للطال
 

:  أوـال 

خـارج  وم داخـل  طالبة التعامل مع بعضهم البعض بكـل احتـرا   أوعلى كل طالب  لذا يجب
 . الجامعيالحرم 

 

ثانيـا:  

 

 لقيد :ثالثا : فرص ا
 الفرقة األولى : 

الفرقة الثانية : 

الفرقة الثالثة: 

الفرقة الرابعة



 
 

رابعـا :  

خامسـا:  

سادسا: 
 

 

 

 

  

سـابعا:  

 

 : ملحوظة
- 

- 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


