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 التعريف  المصطمح /المفيوم 
وحدة قياس أكاديمي لتحديد وزن المقرر بين المقررات األخرى،وىى تعادل محاضرة نظرية مدتيا ساعة،  اعة المعتمدة الس

 أو حصة تدريبات، أو درسًا عمميًا مدتو الفعمىة ساعتان عمى األقل.  
أو المشروعات، أو  سجل أكاديمي صادر من المؤسسة التعميمية تدرج فيو جميع الوحدات الدراسية، السجل األكاديمي

التدريبات التي درسيا واجتازىا الطالب طوال سنوات الدراسة، والنقاط التي حققيا في كل وحدة، وينبغى أن 
 يكون ىذا السجل موقعًا ومختومًا من قبل المؤسسة حتى يصير وثيقة رسمية يعترف بيا .

 بتسجيميا في الفصل الدراسي .ىو عدد الساعات المعتمدة التي يقوم الطالب  العبء الدراسي

فصل دراسي مكثف مدتو ثمانية أسابيع متصمة ُيجرى تنفيذه خالل الصيف، لتمكين الطالب من دراسة  الفصل الصيفي 
مقررات لم يستطيعوا اجتيازىا خالل الفصمين الدراسيين الخريفى والربيعي، بسبب الغياب أو عدم االجتياز 

 . 
مصطمح تربوي يستخدم عند رغبة الطالب في حضور مقرر دراسي، واستكمال جميع متطمباتو دون  مستمع 

 AUالخضوع المتحانات نيائية، وبالتالى ال يحصل عمى نقاط فيو، لكن يثبت في قائمة مقرراتو ويرصد لو 
 داللة عمى الحضور . 

متوسط نقاط الدرجات 
(GPA والمعدل )

 (CGPAالتراكمي )

ىو متوسط نقاط الدرجات لمطالب في الفصل الدراسي، وىو يعكس إنجاز الطالب، وىناك عدة معايير 
، وكل مؤسسة تعمىمية ليا المعيار الذي يناسبيا، وتتراوح تقديرات الطالب بين  GPAلقياس 

A,B,C,D,F  حيث إنA األعمى وF  األقل أو الرسوب، أماCGPA  فيو متوسطGPA  طوال فترات
 الدراسة . 

جزء من البرنامج الدراسي الذي يتضمن مجموعة من الموضوعات الدراسية والعناصر الرئيسة التي يمتزم  المقرر 
مجموعة من الدارسين بدراستيا في فترة زمنية محددة قد تتراوح بين فصل دراسي، أو فصمين دراسيين، 

 وفق خطة محددة تتضمن جميع األنشطة المطموبة الجتياز المقرر . 
والوجدانية( اليادفة التي يتم التخطيط ليا بشكل فردي  -والميارية -جميع خبرات التعميم والتعمم )المعرفيو المنيج 

أو جماعي، وتحقق قدرًا كبيرًا من التفاعل بين المعمم والمتعمم، وتتيح ممارسة عديد من األنشطة، وتؤكد 
 التعميم أو خارجيا . عمى مشاركة المتعمم في مجريات المواقف التعميمية داخل مؤسسات 

خدمة إشرافيو تقدم من خالل أحد أعضاء ىيئة التدريس )المرشد األكاديمي( تيدف إلى تعريف الطالب  اإلرشاد األكاديمي
بأىداف الكمية ورسالتيا، وأقساميا العممية، ومجاالت عمل الخريجين من الكمية، وأوجو الرعاية والخدمات 

كما يتم تبصيرىم وتوجيييم الختيار التخصصات المناسبة التي تالئم قدراتيم التى توفرىا الكمية لطالبيا ، 
مكاناتيم  .  وا 

تمك العممية التي تتم تحت إشراف مينى، من خالليا يتم تزويد الطالب بمجموعة من المعارف والميارات  التدريب الميداني 
في مجاالت الممارسة المينية المختمفة ، وترجمة تمك المعارف والميارات إلى ممارسات مينية وميدانية، 

مواجية مشكالتيم  يستطيع الطالب من خالليا مساعدة أنساق التعامل )فرد، جماعة، مجتمع( عمى
 ومقابمة احتىاجاتيم، وكذلك التعامل مع األنظمة المؤسسية أو المجتمعية، لرفع كفاءتيا. 
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 للداللة على أن المقرر متطلب للجامعة( UNI)تستخدم الحروف 

 UNI001ٌستخدم الترقٌم التالً للداللة على متطلبات الجامعة تبدأ من 

 للداللة على أن المقرر متطلب كلٌة( FAC)تستخدم الحروف 

 FAC001ٌستخدم الترقٌم التالً للداللة على متطلبات الجامعة تبدأ من 

 . بعد الرقم E المقررات االختٌارٌة بحرف مع تمٌٌز 
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وتشٌر إلى القسم المسئول  Capitalثالثة أحرف باللغة اإلنجلٌزٌة تكتب 
 عن تدرٌس المقرر

ٌتبع هذه الحروف الثالثة التً تدل على اسم القسم، ثالثة أرقام حٌث ٌدل 
رقم المئات على المستوى الذي ٌدرس فٌه المقرر، وٌدل رقما اآلحاد 

والعشرات على ترتٌب المقرر فً مقررات القسم والجدول التالً ٌوضح 
 . أكواد األقسام العلمٌة 

وتشٌر إلى القسم المسئول  Capitalثالثة أحرف باللغة اإلنجلٌزٌة تكتب 
 عن تدرٌس المقرر

ٌتبع هذه الحروف الثالثة التً تدل على اسم القسم، ثالثة أرقام حٌث ٌدل 
رقم المئات على المستوى الذي ٌدرس فٌه المقرر، وٌدل رقما اآلحاد 

تمٌٌز تلك المقررات والعشرات على ترتٌب المقرر فً مقررات القسم مع 
  بعد الرقمE االختٌارٌة بحرف 
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 الكود  اسم القسم العممي 

 بالمغة اإلنجميزية  بالمغة العربية 
 Arabic ARB قسم المغة العربية  -1
 English ENG قسم المغة األنجميزية  -2
 Oriental ORI قسم المغات الشرقية  -3
 Française FRA قسم المغة الفرنسية  -4
 Chinese CHI قسم المغة الصينية  -5
 History HIS قسم التاريخ  -6
ونظم  قسم الجغرافيا  -7

 المعمومات الجغرافية
Geography 

GEO 

 Psychology PSY قسم عمم النفس  -8
 Sociology  SOC جتماعقسم  اال  -9

 Philosophy PHI قسم الفمسفة  -11
 Information Sciences INFO المعموماتعموم قسم   -11
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  مقــــدمة :
يرات الداخمية والخارجية التي تطرأ يأتى تطوير الئحة كمية اآلداب بجامعة الفيوم استجابة لممتغ

عمى المنظمات التعميمية في العالم بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، وذلك حتى 
تضمن أداء رسالتيا بفاعمىة فضاًل عن تحقيق األىداف المجتمعية التي أنشئت الكمية من 

 أجميا . 
وبناء عمى ما سبق يأتى ضرورة تغيير الالئحة بما يتواكب مع المتغيرات المجتمعية والتنظيمية 
التي تعتمد عمى نظام الساعات المعتمدة ، وىذا النظام يتميز بالمرونة؛ ألنو يراعى حق الطالب 

أو إطالتيا في اختيار المقررات ، والعبء الدراسي ، كما أنو يتيح لو إمكانية تركيز فترة الدراسة 
 .طبقًا لقدراتو؛ وذلك تحت إشراف المرشد األكاديمي )أحد أعضاء ىيئة التدريس( 

 وفي ىذا النظام توزع المقررات في الخطة الدراسية عمى النحو التالي :  
  . متطمبات الجامعة 
  . متطمبات الكمية 
  . متطمبات البرنامج الدراسي 

وقد شارك في وصع ىذه الالئحة مجموعة من أعضاء ىيئة التدريس المتخصصين الذين 
استندوا إلى تحقيق مجموعة من األىداف المرجوة، بحيث تقدم لممجتمع خريجًا متميزًا مزوداً 

 بالمعارف والميارات العممية . 
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 254تقع جامعة الفيوم في قمب مدينة الفيوم عاصمة المحافظة، وقد صدر القرار الجميوري رقم 
م بإنشاء فرع لجامعة القاىرة يضم كميات محافظتي الفيوم وبنى سويف ، ثم استقمت 6656لسنة 

م ، ثم صدر القرار 6659لسنة  596الجميورى  كميات فرع الفيوم عن بنى سويف بصدور القرار
كمية  50م بإنشاء جامعة الفيوم ، وتضم جامعة الفيوم حاليًا 5002( لسنة 57الجميورى رقم )

 ومعيدًا، باإلضافة إلى مركز التعمم المدمج . 

 م، بإنشاء كمية اآلداب بجامعة الفيوم.5001( لسنة 656* صدر القرار الجميوري رقم )
م.تم تخصيص مبنى لمكمية داخل الحرم 5001/5004* بدأت الدراسة بالكمية في العام الجامعي 

 الجامعي.
 الحالي، فيى العصر ومتطمبات تتفق التى والمناىج العموم تدريس إلى اآلداب كمية * تسعى
لقاء العموم، تدريس حد عند التقف  إلى يسعى جديد جيل إعداد عمى تعمل بل فقط المحاضرات وا 
 . الطالب نفوس في واألدبية واألخالقية الثقافيو، القيم غرس خالل من بو والرقى بالمجتمع التقدم

 بالتغيير يؤمن طالبي مجتمع خمق في يساعد الذى الثقافي الوعى نشر إلى تسعى * كما
 :خالل من وذلك فيو يعيش الذى ولممجتمع لو االجتماعي

 .والمفكرين بالمتخصصين المجتمع تزويد* 
 .والثقافيو الفكرية المواىب ورعاية واإلنسانية، االجتماعية العموم في شامل تعمىم تقديم* 
 الميسانس، مرحمتي في والشخصية األكاديمية طموحاتيم لتحقيق لمطالب المساعدات بذل* 

 .العمىا والدراسات
 يسد بما الخالق، والعمل الفعال، والتحميل والنقد الفيم فى الفردية الميارات تنمية في المساعدة* 

 .والتطبيق النظرية بين الفجوة
 .المجتمع قضايا خدمة في الفعالة المساىمة* 
 والمنيجي، األخالقي، التمكن من مرتفع مستوى عمى باحثين تؤىل عمىا دراسات برامج تقديم* 

 .التطبيقي البحث لخدمة الحديثة التقنيات وتوظيف العممي، والبحث
 .وتميز بكفاءة العمل عمى قادر وميني ومبتكر فعال مواطن تكوين* 
 .الكمية خريجي من يحتاج بما العمل سوق إمداد* 
 .اإلعالم ووسائل والنشر، والترجمة، التأليف، خالل من لممجتمع والفكرية الثقافيو الحياة إثراء* 
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 المعايير مع يتطابق بما وثقافياً  وفكرياً  وعممياً  أكاديمياً  مؤىل خريج إعداد إلى اآلداب كمية تتطمع
 ميارات اكتساب عمى ومقدرة العممي، بالبحث والقيام. التعميم في عالية كفاءة صاحب العالمية،
 واإلنسانيات،   االجتماعية العموم فى الفعالة المجتمعية المشاركة في ممموس دور لو، التفكير
 التحديات. ومواجية المنافسة، عمى وقادر

 

 

 واإلنسدددددانية، األدبيدددددة، المعرفدددددة فدددددروع فدددددى والمتخصصدددددين الخبدددددراء، مدددددن بجيدددددل المجتمدددددع إمدددددداد
 الميني، االلتزام خالل من اإلنسانية والثقافة المجتمع، تطوير فى تسيم التي القيادية والشخصيات
 فددى البحددث فددى واإلسدديام، المحمددى المجتمددع احتىاجددات لتمبيددة، المعددايير أفضددل وفددق واألخالقددي،

 .المستقبل تحديات تواكب عالية جودة ذات تعمىمية خدمات وتقديم الميادين، جميع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرؤيـــــــــــــــة

 الرســــــــــــالة
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 ARB قسم اللغة العربٌة -1

 يمنح القسم درجة الليسانس في اللغة العربية وآدابها

 ENGقسم اللغة اإلنجلٌزٌة  -2

 يمنح القسم درجة الليسانس في اللغة اإلنجليزية وآدابها

   ORIقسم اللغات الشرقٌة  -3

 يمنح القسم درجة الليسانس في اللغة الفارسية وآدابها
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  FRAقسم اللغة الفرنسٌة  -4

 يمنح القسم درجة الليسانس في اللغة الفرنسية وآدابها

  CHIقسم اللغة الصٌنٌة  -5

 يمنح القسم درجة الليسانس في اللغة الصينية وآدابها

  HISقسم التارٌخ  -6

 يمنح القسم درجة الليسانس في التاريخ
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 قسم الجغرافٌا ونظم المعلومات الجغرافٌة -7

 GEO   

   -يمنح القسم درجة الليسانس في الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافيه . أ

 برنامج الجغرافٌا  
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 يتم قبول الطالب لمدراسة بالكمية طبقًا لمشروط التالية : 
 معة الفيوم لسياسات جامعة الفيوم، والسياسات المعمول بيا في تخضع كمية اآلداب جا

 الدولة، باإلضافة إلى الشروط الخاصة بكل برنامج دراسي .
  يقر مجمس الجامعة بناء عمى اقتراح من مجمس شئون التعميم والطالب بالجامعة قبل بداية

جراءاتو  ، بناء عمى العام الجامعي بوقت كاف سياسات التنسيق والقبول وشروطو وا 
اقتراحات من الكميات بقبول الطالب بما يحقق خدمة التنمية في البالد، والرقي بمستوى 

 التعميم الجامعي، وبما ال يتعارض مع سياسة المجمس األعمى لمجامعات .
  تتولى اإلدارة العامة المختصة بالتنسيق والقبول بالكمية عمميو تنفيذ السياسة المقرة من

 نسيق بين األقسام، وذلك من خالل ما ياتي : مجمس الكمية لمت
 . إعداد الوثائق المطموبة والموائح المنظمة لمتنسيق 
  استالم طمبات التنسيق في المواعيد المحددة ومراجعة ىذه الطمبات لمتأكد من استيفائيا

 لشروط التنسيق .
  طبقًا لممفاضمة المقرة إعداد كشوف بأسماء وبيانات المتقدمين لمتنسيق مرتبة ترتيبًا تنازليًا

 من المجمس .
  ،اختيار المرشحين لمقبول بكل قسم من بين المتقدمين الذين أبدوا رغبتيم في االلتحاق بو

 وطبقًا لمطاقة االستيعابية لألقسام .
 نيائيًا لمقبول فيو بذلك العام  يعتبر الحد األدنى لنتيجة المفاضمة بعد التنسيق في أي قسم 
 مية وضع شروط خاصة، وتحديد األعداد المناسبة لمعممية التعميمية .يحق لألقسام العم 
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يشترط لقبول الطالب بأحد األقسام العممية بالكمية بعد مراعاة شروط ومتطمبات القبول الخاصة 
 بكل قسم، ما يأتي :

  أن يكون مصري الجنسية ، ويجوز أيضا قبول غير المصريين ) الوافدين ( وفقًا
 المنظمة .لمتعمىمات 

 مجموع والتخصص أن يكون حاصاًل عمى مؤىل الثانوية العامة أو ما يعادليا بال
 المناسبين لمكمية 

  أن يكون حاصاًلعمى مؤىل جامعي من أحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم
     الجامعات، أو ما يعادلو، وذلك وفقًا لمقواعد التي يحددىا المجمس األعمى لمجامعات 

 أن يتحمل  الطالب جميع التكاليف الفعمية لمدراسة وقت قيده ( .) وعمى 
 . أن يحدد الطالب موقفو من خدمة التجنيد وفقًا لما يحدده القانون 
 . أن يتقدم الطالب في المواعيد المحددة لمتنسيق والقبول بالجامعة 
 . أن يدفع الطالب الرسوم المالية المحددة لاللتحاق بالكمية 
 م في الفترة المحددة رسميًا لذلك ، وأن يستكمل المقبولون كل البيانات أن يتم التقدي

 والوثائق التي ُتطمب منيم في أثناء مواعيد القبول .
  بعد موافقة كل من : مجمس شئون التعميم والطالب  -يجوز في حاالت خاصة

بالجامعة، ومجمس الكمية، ومجمس الجامعة، قبول ذوي االحتىاجات الخاصة بمجموع 
% ؛ وذلك تبعًا لما ورد في قانون تنظيم الجامعات، وذلك بما يتناسب مع استيفاء  20

 متطمبات األقسام العممية .
  يتم قيد الطالب في الكمية بشكل نيائي بعد استيفاء الوثائق المحددة، وتسديد المبالغ

مف لمطالب المالية المقررة لمجامعة، عمى أن تقوم إدارة شئون التعميم والطالب بإعداد م
 يحتوي عمى جميع الوثائق المتعمقة بو، وبيانيا كاآلتي : 

  ، الوثائق المطموبة إلجراء القيد، وتشمل : أصل استمارة الثانوية العامة أو ما يعادليا
وبطاقة الترشيح لمكمية ، وصورة مطابقة لألصل من وثيقة تحدد الموقف من خدمة 

 وصور شخصية لمطالب . جند لمطالب الذكور ( 5التجنيد ) نموذج 
 . الكشف الطبي المعتمد 
 . شيادة التفوق الرياضي لمحاصمين عمى حافز رياضي 
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  الوثائق المتصمة بوضع الطالب، من حيث : التحويل أو وقف القيد أو إعادتو، أو
 القرارات التاديبية، أو الفرصة األخيرة واالستثنائي ....إلخ إن وجد .

  . أية وثائق أخرى تطمبيا القوانين المستحدثة في الدولة، أو قرارات مجمس الجامعة 
 المفاضمة بين المتقدمين 

    
رؾذد اٌى١ٍخ ضّٓ ع١بعخ اٌمجٛي وً عٕخ ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِٓ األلغبَ اٌؼ١ٍّخ ِؼب١٠ش اٌّفبضٍخ 

 ث١ٓ اٌّزمذ١ِٓ ثطٍجبد اٌمجٛي ٚفمبً ٌّب ٠أرٟ :

 

 االستيعابية لكل قسم .الطاقة  
 الحد األدنى لمنسب المئوية الخاضعة لممفاضمة لكل قسم عمى حده . 
 النظام األمثل لممفاضمة بين المتقدمين ، ولمقسم الحق في إقرار أي من األنظمة اآلتية . 
 النسب المئوية الحاصل عمييا الطالب في الثانوية العامة في المقررات . 
 أو الجزئية ) في مواد مختارة ( .اختبارات القبول الكمية  
 المقابمة الشخصية . 
اشتراط حصول المتقدم عمى حد أدنى من الدرجات في مقررات الثانوية العامة التي تعد  

من المقررات المؤىمة لمقبول في أي من األقسام والتخصصات التي يرغب الطالب في 
رشادات القبول .االلتحاق بيا ، عمى أن تحدد ىذه المقررات مسبقًا في لوا  ئح وا 

الجمع بين أي من ىذه المعايير لموصول إلى معيار أفضل ، عمى أن يحقق المساواة  
 بين جميع المتقدمين .

  مدة الدراسة
 تمنح الكمية درجة الميسانس فى اآلداب بحد أدنى أربع سنوات من تاريخ القيد.

 المغات األجنبية المؤىمة لميسانس اآلداب 

 بالكمية ىي المغة العربية ، عدا بعض المقررات التى تدرس بالمغة اإلنجميزية.لغة الدراسة 

 واعيد الدراسة م
  تحدد بداية الفصول الدراسية طبقًا لمبرنامج المعمن من المجمس األعمى لمجامعات ، ويبدأ

 الفصل الصيفي فى منتصف شير يوليو .
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 ل دراسي وذك بعد استيفاء يتم القيد ألي فصل دراسي خالل أسبوعين قبل بدء أى فص
شروط القيد ويعتبر الفصل الصيفي اختياريًا لمطالب، ويحدد مجمس الكمية الحد األدنى 
لعدد الطالب الذين يسمج بتسجيميم لمفصل الصيفي ، بشرط أال تزيد عدد الساعات 

( ساعات معتمدة إال فى الحاالت التى يتوقف 6المعتمدة لمفصل الدراسي الصيفي عن )
 ساعة كحد أقصى. 65ا تخرج الطالب ، فيمكن أن تكون عميي

  يتحمل الطالب مسئولية تسجيل المواد التى تدخل ضمن خطتو الدراسية وفقًا إلجراءات
 التسجيل المتبعة فى الجامعة.

   ، ال يسمح لمطالب بالتسجيل المتأخر إال فى حالة وجود عذر قيري يقبمو مجمس الكمية
وال تزيد ىذه الفترة عن أسبوع من بدء الدراسة فى أى من الفصول الدراسية طبقًا لألجندة 

 الدراسية المعمنة؛ حرصًا عمى انتظام العممية التعميمية.
 التحويل من قسم إلى آخر داخل الكمية :  

 حق لمطالب في سنتو الدراسية األولى التقدم إلى وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب ي
 بطمب تحويمو إلى قسم أو تخصص آخر بالشروط اآلتية :

 . أن ال يكون قد سبق لو التحويل من قسم، أو تخصص آخر داخل الكمية 
  أن يستوفي شروط القبول في القسم، أو التخصص الذي يرغب التحويل إليو. 
 . أن تسمح الطاقة االستيعابية لمقسم الذي يرغب في التحويل إليو باستيعابو 
  يقرر القسم المختص المحول إليو الطالب، أو المرشد األكاديمي المواد التي ُيعفى منيا

 إذا كان قد سبق نجاحو فييا .

 تأجيل القبول واالنقطاع عن الدراسة
 لمقواعد اآلتية: طبقاً  بالكمية تنظم أمور تأجيل قبول الطالب

يجوز تأجيل قبول الطالب لفصل دراسي واحد إذا تقدم بطمب لمكتب وكيل الكمية لشئون  -6
 التعميم والطالب خالل فترة التسجيل، ووافق عميو منسق البرنامج، ويعتمد من إدارة الكمية .

يسجل خالل الطالب الذى يقبل بإحدى كميات الجامعة، أو معاىدىا لممرة األولى ولم  -5
ذا لم يسجل فى الفصل الذي يميو  أسبوعين من بدء الدراسة يعد منسحبًا من الفصل الدراسي وا 

 يمغى قبولو بالكمية.

الطالب المستمر فى الدراسة )ليس مستجدًا( الذى سجل وانقطع عن الدراسة، ولم يقدم طمب  -9
 انسحاب يعامل معاممة الغائب.
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 نقل المقررات 

 قررات التى درسيا لمطالب واجتازىا بنحاح فى جامعة أخرى ، وذلك يجوز نقل بعض الم
 بالشروط اآلتية:، بعد اقتراح منسق البرنامج، وموافقة مجمس الكمية 

 أن تكون تمك المقررات ضمن الخطة الدراسية لمبرنامج الدراسي. -6

الدراسي  % من إجمإلى ساعات البرنامج70أال يزيد ما يتم نقمو من ساعات معتمدة عن  -5
 الجديد.

 انتظام الطالب

يعد حضور الطالب شرطًا أساسيًا النتظام العممية التعميمية، وينطبق ذلك عمى جميع  -6
 المحاضرات، والدروس العممية، ومشروع التخرج، والتدريب الميداني.

% من مجموع ساعات المقرر يتم 50إذا تجاوزت نسبة غياب الطالب فى أى مقرر عن  -5
 إنذاره.

% يعتبر 52يحرم الطالب من دخول االمتحان النيائي لممقرر إذا تجاوزت نسبة غيابو عن  -9
، وفى حالة  Fعذر يقبمو مجمس الكمية ، ويعد الطالب راسًبا فى ىذا المقرر، ويرصد لو تقدير 

 قبول  العذر يعتبر الطالب منسحبًا.

يارات التدريب الميداني، والتدريب تنطبق ىذه القواعد عمى مقررات الزيارات الميدانية، وم -7
الميداني، ومشروع التخرج، حيث يشترط انتظام الطالب بصورة كاممة ويعني عدم انتظام الطالب 

 في الحضور الحرمان من االمتحان الشفوي.

 الفصل من الكمية
 يتم فصل الطالب من الكمية فى الحاالت اآلتية:

 بو من الالئحة.إذا تجاوز عدد مرات االنسحاب المسموح  -6

 إذا انقطع عن الدراسة بدون عذر يقبمو مجمس المكية طبقًا لقانون تنظيم الجامعات. -5

 إذا انيى دراستو فى المدة التى حددىا قانون تنظيم الجامعات، والئحتو التنفيذية. -9
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إذا حصل عمى إنذارين أكاديميين خالل فصمين دراسيين متتإلىين ، أو حصل عمى ثالثة  -7
 نذارات أكاديمية خالل دراستو فى الكمية.إ

 إذا صدر بحقو قرار بسبب سوء السموك أو األخالق. -2

 إذا حرم من دخول االمتحان النيائي لجميع المقررات لفصمين دراسيين. -1

  المقررات الخاصة 

يجوز لبعض الدراسين التسجيل فى مقررات معينة بغرض الحصول عمى خبرة جديدة، وليس  -6
الحصول عمى درجة عممية، أو شيادة دراسية، وفى ىذه الحالة يسدد الطالب الرسوم  بغرض

الدراسية الخاصة بالمقرر ، وال يخصص لو مرشد أكاديمي ويظير ىذا المقرر والنقاط التى 
حصل عمييا الطالب فى سجمو األكاديمي، والحصول عمى إفادة تفيد دراستو واجتيازه المقرر إن 

 نتظمًا فى البرنامج.لم يكن طالبًا م

يجوز لبعض الدراسين حضور مقرر كمستمع فقط بدون امتحان، أو حساب نقاط، بشرط تسديد   -5
الرسوم الدراسية المقررة ليذا المقرر ، وتوصية منسق البرنامج بوجود مكان يسمح بالدراسة 

 .AUويرصد لمطالب فى ىذه الحالة تقدير 

 إيقاف القيد

قيده بناء عمى طمبو، أو تم إيقاف قيده جبًرا طبقًا لمقواعد الطالب الذى يطمب وقف 
المنصوص عمييا فى قانون تنظيم الجامعات والئحتو التنفيذية ، ال يحق لو العودة 
لمدراسة إال بعد تقديم طمب التحاق جديد ، موضًحا بو مبررات العودة ، وتعرض 

افقة يعرض األمر عمى حالة الطالب عمى مجمس الكمية ، وفي حالة التوصية بالمو 
مجمس الجامعة ، وفى حالة موافقة مجمس الجامعة ، يعامل الطالب المذكور معاممة 

 الطالب المستمر بناء عمى وضعو السابق فى الكمية قبل وقف قيده.

 نظام تأديب الطالب

يخضع الطالب لمنظام التأديبى الموضح فى قانون تنظيم الجامعات المصرية، 
 التنفيذية، أو ما يستجد من تعديالت عمى ىذا القانون، أو الئحتو التنفيذية.والئحتو 
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  قبول الطالب الوافدين

يشترط لقيد الطالب الوافدين لمدراسة بالكمية إتمام اإلجراءات الصادرة عن اإلدارة  -6
 العامة لقبول ومنح الطالب الوافدين بوزارة التعميم العإلى.

برنامج دراسي مكثف لمطالب الوافدين المتأخرين عن االنتظام يجوز لمكمية تنفيذ  -5
 فى الدراسة بعذر يقبمو مجمس الكمية نظير مقابل مادي يحدده مجمس الجامعة.

 متطمبات التخرج

 يمنح الطالب درجة الميسانس فى اآلداب بعد استكمال جميع المتطمبات اآلتية:

ت الدراسية طبقًا لقانون تنظيم عدم تجاوز الحد األدنى والحد األقصى لمسنوا -6
 الجامعات، والئحتو التنفيذية.

استكمال جميع متطمبات الساعات المعتمدة المطموبة فى البرنامج الدراسي سواء  -5
 اإلجبارية، أو االختيارية طبقًا لمخطة الدراسية بالكمية.

 نقطة. 6,9الحصول عمى معدل تراكمي ال يقل عن  -9
 ت الدراسية.سداد كافة المصروفا -7
 ضرورة اجتياز برنامج التربية العسكرية لمطالب الذكور المصريين فقط. -2

  نموذج التخرج

يقدم الطالب نموذج التخرج قبل بداية فصل التخرج ، وذلك بعد استيفاء جميع  -6
المقررات التى اجتازىا بنجاح ، وكذلك المقررات المتبقية الستكمال متطمبات البرنامج 

 الدراسي.
ينبغي أن يستوفى نموذج تخرج الطالب بإشراف المرشد األكاديمي وبتوقيعو ، ثم  -5

 يسمم إلدارة القبول والتسجيل بالكمية بعد اعتماده من منسق البرنامج الدراسي .
 ينبغي أن يتضمن النموذج ما يفيد تسديد الطالب كامل الرسوم الدراسية. -9
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 تحديد رسوم المقررات الدراسية

 الكمية بقرار مجمس الجامعة بشأن الرسوم الدراسية الخاصة بالمقررات اآلتية:تمتزم 
 المقررات الزائدة عن الحد األقصى لدواعي التخرج. -6
 مقررات الفصل الدراسي الصيفي. -5
المقررات الخاصة بالحصول عمى خبرة جديدة، وليس بغرض الحصول عمى  -9

( من الالئحة الدراسية لطالب 59المادة )درجة عممية أو شيادة دراسية طبقًا لنص 
 المرحمة الجامعية األولى بنظام الساعات المعتمدة لجامعة الفيوم.

 مقررات االستماع بدون امتحان أو حساب نقاط. -7
 السجل األكاديمي وشيادة التخرج

السجل األكاديمي ىو بيان يوضح سجل الطالب الدراسي، ويشمل المقررات التى  -6
كل فصل دراسي برموزىا، وأرقاميا، وعدد ساعاتيا، والتقديرات التى  يدرسيا فى

حصل عمييا ، كما يوضح السجل المعدل الفصمي، والمعدل التراكمي، وبيان التقدير 
 العام، باإلضافة إلى المقررات التى ُأعفي منيا الطالب المحول.

سانس ، طبقًا يحصل الطالب عمى شيادة من الكمية تفيد حصولو عمى درجة المي -5
 لمنموذج المؤمن الموحد لمجامعة، وبعد سداد الرسوم المحددة لذلك.

يحصل الطالب عمى سجمو األكاديمي سواء فى نياية أي فصل دراسي لمتقدم  -9
 ألي منحة دراسية، أو تدريبية داخل أو خارج مصر، أو فى نياية دراستو.

 مراجعة نتائج االمتحانات

تنفيذ حكم  54/5/5066( بتاريخ 624قرر مجمس جامعة الفيوم فى جمستو رقم )
 –)دائرة توحيد المبادئ  5065يناير  2المحكمة اإلدارية العميا فى جمستيا بتاريخ 

( القاضي : بأنو ال يجوز إضافة درجات لجميع الطالب، 77، ص 25مكتب فني 
ية متدنية النسبة ، ألن ذلك يخل وذلك لرفع نسبة النجاح فى أحد المقررات الدراس

بالمراكز القانونية لمطالب المتفوقين ، وبناء عميو تضاف الدرجات لمطالب الراسبين 
 درجة(. 10فقط لموصول لدرجة النجاح )
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 ولتأكيد إتساق الئحة الكمية مع قانون تنظيم الجامعات المصرية يتم إتباع اآلتي:  

والئحتو التنفيذية،  6645( لسنة 76ت )تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعا -6
والتعديالت التى أجريت عميو، وقرارات المجمس األعمى لمجامعات فيما لم يرد فيو 

 نص فى ىذه الالئحة.
، أو  6645( لسنة 76أي تعديالت تطرأ مستقباًل عمى قانون تنظيم الجامعات ) -5

أو الالئحة الموحدة لمجامعة الئحتو التنفيذية، أو قرارات المجمس األعمى لمجامعات ، 
 تسري تمقائًيا عمى ىذه الالئحة.

تسري أحكام ىذه الالئحة مع بداية العام الجامعي التالى إلقرارىا بقرار وزاري من  -9
وزير التعميم العإلى وتطبق عمى الطالب الذين تم قيدىم فى ىذا العام . أما الطالب 

يم أحكام الالئحة الداخمية التى التحقوا فى المقيدون قبل إقرار ىذه الالئحة فتطبق عمي
 ظميا حتى تخرجيم.
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 ( 0ِبدح سلُ )

  رزٕصع انًمشساد فٙ انخطخ انذساعٛخ نكم ثشَبيظ دساعٙ ػهٗ أسثؼخ يزطهجبد: يزطهجبد

انغبيؼخ، يزطهجبد انكهٛخ ٚذسعٓب عًٛغ طالة كهٛبد اٜداة ٔيزطهجبد انزخقـ انًزؼهمخ 

ك ثبنجشَبيظ )إعجبس٘/ اخزٛبس٘( نزخشٚظ طبنت لبدس ػهٗ رهجٛخ اؽزٛبعبد عٕق انؼًم ٔٔف

 يؼبٚٛش انغٕدح انًؼزًذح.

 ( 0ِبدح سلُ )

   ٚغت ػهٗ انطبنت اإلطالع ػهٗ انالئؾخ انذاخهٛخ نهكهٛخ ٔثشايغٓب انذساعٛخ ثُظبو انغبػبد

 . انًؼزًذح

(  ٣ِبدح سلُ )

  يذح انذساعخ نهطبنت انًُزظى  صًبَٛخ فقٕل دساعٛخ إنٗ عبَت فقم فٛفٙ اخزٛبس٘ يغ

 ًٛخ.ضشٔسح اعزكًبل يزطهجبد انؾقٕل ػهٗ انذسعخ انؼه

 (٤ِبدح سلُ )

  ٍٚغًؼ ثمٛذ انطبنت انؾبفم ػهٗ ؽٓبدح انضبَٕٚخ انؼبيخ أٔ يب ٚؼبدنٓب يًٍ رى رٕصٚؼّ ػ

طشٚك يكزت انزُغٛك طجمب نهؾشٔط انزٙ ٚضؼٓب انًغهظ األػهٗ نهغبيؼبد ٔالٚغٕص رغبٔص 

 ؽشٔط يكزت انزُغٛك فًٛب ٚخـ انزٕصٚغ ٔانزؾٕٚالد.

 ت انكؾف انطجٙ نضًبٌ خهِٕ يٍ األيشاك انًؼذٚخ ؽزٗ ٚزًكٍ كًب ٚغت أٌ ٚغزبص انطبن

 يٍ اعزكًبل دساعزّ.

  يقبل الطالب المحولون من كليات مناظرة بعد موافقة مجلس الكلية . ويتم تسكينهم فى

 .المستوى الدراسى المناسب حسب قرار لجنة المعادالت بالكلية

  اٌى١ٍخ٠غزبص اٌطبٌت ششٚط اٌزشؼ١ت اٌزٟ رؾذد٘ب أٌ ٚغت. 

  ٚزى لجٕل يؤْالد ػهٛب ثبنكهٛخ ثؾشط انزفشؽ انكبيم نهذساعخ ٔاالَزٓبء يٍ أداء انخذيخ

 .انؼغكشٚخ
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( ٔظبَ اٌذساعخ ثبٌغبػبد اٌّؼزّذح ٥ِبدح سلُ ) 

 ٚؾذد نكم فقم دساعٙ ػذد انغبػبد انًؼزًذح ؽغت انخطخ انذساعٛخ. 

 زأنف يٍ عبػخ ٔاؽذح ركٌٕ انغبػخ انًؼزًذح ْٙ ٔؽذح لٛبط نزؾذٚذ ٔصٌ انًمشس انذساعٙ ر

 اٌّؾبضشاد إٌظش٠خ أٚ عبػز١ٓ أٚ صالصخ ِٓ اٌذساعخ اٌؼ١ٍّخ أٚ اٌزذس٠جبد اٌزطج١م١خيٍ 

ٔرًضم انغبػخ انًؼزًذح األعبط انز٘ ٚزى ػهٗ أعبعّ ؽغبة انًؼذل انفقهٙ ٔانزشاكًٙ 

 نهطبنت.

  ْٕ ؼخ عبػخ يمغًخ ػهٗ أسث 144ػذد انغبػبد انًؼزًذح نُٛم دسعخ نٛغبَظ اٜداة

أعجٕػبؽذ أدَٗ(. ٔفقم  14)يذح انفقم انذساعٙ  يغزٕٚبد خالل صًبَٛخ فقٕل دساعٛخ

 .  فٛفٙ نًٍ ٚشغت يٍ انطالة

  ٍعبػبد يؼزًذح ٔنهطالة انزغغٛم   9أعبثٛغ ثؾذ ألقٗ  7يذح انفقم انقٛفٙ ال رمم ػ

فٙ ْزا فًٛب ال ٚضٚذ ػٍ صالس يمشساد ٔفمب نهمٕاػذ انزٙ رؾذدْب انكهٛخ ٔركٌٕ انذساعخ 

 . أو الكلية.انفقم اخزٛبسٚخ عٕاء نهطبنت أٔ نؼضٕ ْٛئخ انزذسٚظ. 

 .ًٙال ٚزى فزؼ انًمشس دٌٔ انٕفٕل نهؾذ األدَٗ انز٘ ٚؾذدِ يغهظ انمغى انؼه 

  انًزطهت انغبثك نهًمشساد فٙ انًغزٕٚبد انًخزهفخ ٔفك أعظ ػهًٛخ يٕضٕػٛخ ٚزى رؾذٚذ

ٔال ٚغٕص نهطبنت انزغغٛم فٙ يمشس يغزٕٖ اعزُبًدا إنٗ انزشرٛت انًٕضٕػٙ ٔانضيُٙ 

 يزمذو دٌٔ اعزٛبصانًغزٕٚبد انغبثمخ.

  عجبس٘. إالٚغٕص أٌ ٚكٌٕ انًمشس االخزٛبس٘ يزطهجب عبثمبً نًمشس 

( ٦ِبدح سلُ )

 .أعجٕع 14انفقم انذساعٙ األٔل )انخشٚف( ٚجذأ فٙ ؽٓش عجزًجش نًذح ال رمم ػٍ  

 .أعجٕع 14انفقم انذساعٙ انضبَٙ )انشثٛغ( ٚجذأ فٙ ؽٓش فجشاٚش ال رمم ػٍ  

 أعبثٛغ. 7انفقم انقٛفٙ: ٚجذأ فٙ ؽٓش َٕٕٚٛ ٔانذساعخ نًذح ال رمم ػٍ  

اٌذساعٟ( اٌؼتء  ٧ِبدح سلُ )

  ٙيزٕعظ انؼتء انذساعٙ نهطبنت انًُزظى ْٕ ػذد انغبػبد انًؼزًذح انزٙ ٚزى رغغٛهٓب ف

عبػخ يؼزًذح ٔانؼتء انذساعٙ  18إنٗ  14ب ثٍٛ انفقم انذساعٙ انٕاؽذ ٔانزٙ رزشأػ ي

 عبػبد يؼزًذح. 9إنٗ  3فٙ انفقم انقٛفٙ االخزٛبس٘ ٚزشأػ يب ثٍٛ 
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ِٕغك اٌجشٔبِظ :( 8)سلُ ِبدح 

عين لكل تخصص يعين لمبرنامج الدراسة الرئيسي منسق بين أعضاء ىيئة التدريس ، وي -6
منسق ، يكون مسئوال عن التنسيق بين األقسام المعنية فى البرنامج من ناحية ،  Minorفرعي 

دارة الكمية من ناحية أخرى وذلك فيما يخص األمور األكاديمية .  وا 

 يعين المنسقون بقرار من عميد الكمية، بعد استطالع رأي األقسام العممية. -5

 ( اإلسشبد األوبد2ّٟ٠ِبدح )

ْٕ رخقٛـ يغًٕػخ يٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ أٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ نهؼًم كًشؽذٍٚ  رؼش٠ف:

أكبدًٍٚٛٛ ثغشك انمٛبو ثًًٓخ رٕعّٛ انطبنت ٔرؼشٚفّ ثبنًمشساد انذساعٛخ انزٙ ٚذسعٓب ٔانزغغٛم 

ثبنجشَبيظ ٔرمٕو إداسح انكهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ االعزفغبساد ٔؽم يؾكالرّ طٕال فزشح انذساعخ فٛٓب 

ثزٕصٚغ أػجبء اإلسؽبد األكبدًٚٙ ػهٗ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ نزؾذٚذ انؾذ األلقٗ 

 انز٘ رغًؼ ثّ إداسح انكهٛخ نكم يشؽذ أكبدًٚٙ.

 ِٙبَ اٌّششذ األوبد٠ّٟ:

ٔرؼشٚفٓى  رؼشٚف انطبنت ثكبفخ انمٕاػذ ٔانهٕائؼ انخبفخ ثبنجشَبيظ خبفخ انطالة انغذد .1

ثكبفخ إعشاءاد انزغغٛم ٔاخزٛبس انًمشساد ٔانًزطهجبد ٔلٕاػذ االيزؾبَبد ٔانزمٕٚى 

 ٔاالَغؾبة. 

يغبػذح انطالة فٙ اخزٛبس انًمشساد انذساعٛخ نكم فقم دساعٙ يغ رؼشٚفّ  .2

 . (pre‐requisite) انغبثمخ ثًفٕٓو انًزطهجبد 

فٙ ػًهٛبد انؾزف أٔ اإلضبفخ أٔ يزبثؼخ عٛش انطالة أصُبء انفقم انذساعٙ ٔالعًٛب  .3

 االَغؾبة يٍ انًمشساد ٔإثالؽ يُغك انجشَبيظ األكبدًٚٙ الرخبر انالصو.

ؽم يؾكالد انطالة أصُبء انذساعخ ثبنزُغٛك يغ انًُغك األكبدًٚٙ نهجشَبيظ ٔإداسح انكهٛخ إرا  .4

 نضو األيش.

ٚطهت اس صبٌ ، زل ٔإَاس أٔزثؼذ اػطبءح اَ 00.2إرا نى ٚؾمك انطبنت انًزؼضش يؼذل فقهٙ  .5

إٚمبفّ ػٍ انذساعخ  ٔٚغٕص نهطبنت أٌ ٚزمذو ثبنزًبط نهكهٛخ  ِ انؾبنّزفٙ ْ انًشؽذ األكبدًٚٙ

  .العئُبف انذساعخ ثؼذ دساعخ انظشٔف انزٙ أدد إنٗ انزؼضش

ٚمٕو انًشؽذ األكبدًٚٙ ثئػذاد لبئًخ ثبنطالة انًزؼضشٍٚ نًزبثؼخ رؾقهٛٓى انذساعٙ يغ  .6

 ثبنزذسٚظ نهًمشساد انذساعٛخ نًذح فقهٍٛٛ يزبنٍٛٛ.انمبئًٍٛ 
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 ( ششٚط اٌؾزف ٚاإلضبفخ ٚاالٔغؾبة01ِبدح سلُ )

 ٙٚغًؼ نهطبنت ثبنؾزف ٔاإلضبفخ خالل األسثؼخ أعبثٛغ األٔنٗ يٍ انفقم انذساعٙ األعبع  

 ٙٚغًؼ نهطبنت ثبنؾزف لجم يضٙ عجؼخ أعبثٛغ يٍ ثذاٚخ انفقم انذساعٙ األعبع . 

  الَغؾبة انطبنت يٍ يمشس أٔ فقم دساعٙ أٌ ٚزمذو ثؼزس ٚمجهّ يغهظ انكهٛخ ٔفٙ ٚؾزشط

( ٔركٌٕ إػبدح انطبنت نهًمشس دساعخ Wْزِ انؾبنخ ٚؾقم انطبنت ػهٗ رمذٚش يُغؾت )

 ٔايزؾبَب ٔنٛظ ايزؾبَب فمظ.

  ال ٚغٕص أٌ ٚزغبٔص انطبنت ػذد انفقٕل انزٗ ُٚغؾت يُٓب ػٍ أسثؼخ فقٕل دساعٛخ طٕال

 انذساعخ. فزشح

 

 ( أعب١ٌت اٌزم٠ُٛ  00ِبدح )

 ٟ:  ٌدسعخ ِٛصػخ وبٌزب 011رؾزغت  دسعخ وً ِمشس ِٓ  ‐ 

 0عذٚي سلُ 

 البند النسبة املئوية التوقيت

 ( 0ٟ )٠ٕاخزجبس رىٛ ٣1%  األعجٛع اٌغبثغ 

 ( 0اخزجبس رى٠ٕٟٛ ) 01%  األعجٛع اٌؼبشش 

 أػّبي اٌغٕخ  01%  رم٠ُٛ ِغزّش 

 اِزؾبْ ٔٙبئٟ  ٤1%   اٌذساعٟٔٙب٠خ اٌفظً 

 

 ٟ: ٌعبد اٌّمشس وبٌزبدس٠غ رٛص ثبٌٕغجخ ٌّمشسٞ لبػخ اٌجؾش ِٚششٚع اٌزخشط ٠زُ‐
 

 0عذٚي سلُ 
 

 اٌجٕذ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزٛل١ذ

 رمٕٚى يغزًش  50%   انذساعٙطٕال انفقم 

 + يُبلؾخ ؽفٕٚخ  ٔسلٙثؾش  50%   انذساعَٙٓبٚخ انفقم 

 

  ٗػهٗ األلم فٙ يغًٕع دسعبرّ فٙ 60ٚؾزشط نكٙ ٚؼذ انطبنت َبعًؾب أٌ ٚؾقم ػه %

 ػهٗ األلم يٍ دسعبد االيزؾبٌ انزؾشٚش٘ انُٓبئٙ. %٠٣1ؾظً ػٍٝ كم يمشس ٔأٌ 
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  ٌٚؼذ انطبنت ساعجب إرا نى ٚؾمك َغت انُغبػ انًزكٕسح أػالِ أٔ نى ٚؾضش االيزؾب

رغبٔص َغجخ انغٛبة أٔ انغؼ أٔ أ٘ عجت آخش انزؾشٚش٘ فٙ َٓبٚخ انفقم انذساعٙ ثغجت 

 أٔ نى ٚؾضش االيزؾبٌ دٌٔ ػزس رمجهّ انكهٛخ.

  ٘إرا رمذو انطبنت ثؼزس لٓش٘ رمجهّ إداسح انكهٛخ نؼذو ؽضٕس االيزؾبٌ انزؾشٚش٘ أل

يمشس خالل ٕٚيٍٛ ػهٗ األكضش يٍ ثذء إعشاءاد االيزؾبَبد انُٓبئٛخ ٚؾزغت نّ رمذٚش 

% 60فٙ ْزا انًمشس ثؾشط أٌ ٚكٌٕ ؽبفال ػهٗ  INCOPMLETE)غٛش يكزًم  ) 

ػهٗ األلم يٍ دسعبد األػًبل انفقهٛخ ٔأال ٚكٌٕ لذ رى ؽشيبَّ يٍ دخٕل االيزؾبٌ 

ٚزبػ نهطبنت فشفخ رأدٚخ االيزؾبٌ انُٓبئٙ نهًمشس فٙ  (I)انُٓبئٙ. ٔفٙ ؽبنخ رمذٚش 

ؾزغت انذسعخ انُٓبئٛخ انفقم انذساعٙ انزبنٙ ٔفٙ انًٕػذ انز٘ ٚؾذدِ يغهظ انكهٛخ ٔر

 نهًمشس ػهٗ أعبط انذسعخ انؾبفم ػهٛٓب فٙ األػًبل انفقهٛخ انغبثك انؾقٕل ػهٛٓب

 ٔالرذخم فٙ ؽغبة انًؼذل انزشاكًٙ.فٕٓ ؽشط رخشط ثبنُغجخ نًمشس انزذسٚت انًٛذاَٙ ‐ 

 وتقييم التدريب الميداني ومشروع التخرج ذيـتنفآلية 

 الزيارات الميدانية والميارات والتدريب الميداني  . أ
 تنفذ برامج التدريب داخل الجامعة أو خارجيا حسب متطمبات وأىداف البرنامج. -6

تعامل الزيارات الميدانية، والميارات، والتدريب الميداني معاممة المقررات االجبارية الخاضعة  -5
وال يدخل فى مجموع الدرجات أو حساب  درجة، 600لمبرنامج الدراسي، ويخصص لكل منيا 

 المعدل التراكمي لمطالب.

يعتبر حضور الطالب لمزيارات الميدانية، والميارات، والتدريب الميداني شرطًا أساسيًا  -9
ال يضطر الطالب إلعادة المستوى الجتيارىا.  لالنتقال إلى المستوى األعمى وا 

ب الميداني شرطًا أساسيًا لمتخرج والحصول عمى يعتبر اجتياز طالب المستوى الرابع لمتدري -7
 جة الميسانس.ر د

ميام توزيع  -بإشراف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب  -يتولى مكتب التدريب الميداني  -2
 الطالب عمى أعضاء ىيئة التدريس المشاركين فى البرنامج الدراسي، وكذلك مؤسسات التدريب.
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وواضحة ومعمنة سمفًا لمزيارات الميدانية ، والميارات ، والتدريب تضع الكمية معايير محددة  -1
الميداني ، لتقييم األداء الميني لمطالب وممفات إنجازىم من قبل المشرفين ، عمى أن تعتمد ىذه 

 المعايير من لجنة شئون التعميم والطالب بالكمية، ومجمس الكمية.

لتدريس )ال تقل عن ثالثة أعضاء ( لتقييم تشكل لجان لالختبار الشفوي من أعضاء ىيئة ا -4
ممفات إنجاز الطالب وفقًا لقائمة المعايير المعمنة، والمعتمدة من لجنة شئون التعميم والطالب، 

 ومجمس الكمية.

يكون تقدير الطالب فى الزيارات الميدانية، والميارات، والتدريب الميداني عمى أساس ما  -5
الموضوعة لذلك ، ويكون توزيع درجات التدريب فى نياية  يحققو من متطمبات طبقًا لمخطة

 الفصل الدراسي الثاني وفقًا لمنسب اآلتية :

 أواًل: الزيارات الميدانية فى اآلداب:
درجة من المائة لتقييم المشرف )ممن تختاره الكمية لإلشراف عمى الطالب أو  40* تخصص 

 ( درجة.92دراسي )ممن تنتدبيم من خارجيا( ، عمى أن يخصص لكل فصل 

( درجة من المائة لتقييم المشرف الداخمي )ممن تختاره الكمية لإلشراف عمى 90* تخصص )
 الطالب، أو ممن تندبيم من خارجيا( وفقًا لبطاقات التقييم المعتمدة من الكمية.

( درجة من المائة لالمتحان الشفوي الذى يعقد فى نياية كل فصل دراسي عمى 50* تخصص )
درجات ، وُيجرى االمتحان بواسطة لجنة مكونة من ثالثة  60يخصص لكل فصل دراسي أن 

 أعضاء من ىيئة التدريس كحد أدنى.

( درجة من درجات التدريب الميداني لممستوى الرابع لمعسكر إعداد القادة 90* تخصص )
مية تحديد مكان، االجتماعيين الذين يعتبر حضوره إلزاميا لمطالب بالمستوى الثالث ، ولمجمس الك

جراءات تنفيذ المعسكر.  وتوقيت، وا 
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 مشروع التخرجب. 
يعامل مشروع التخرج معاممة المقررات اإلجبارية الخاضعة لمبرنامج الدراسي، ويخصص لو  -6

 درجة، ويدخل فى حساب المعدل التراكمي لمطالب. 600

التدريس المشاركين فى يتولى منسق البرنامج ميمة توزيع الطالب عمى أعضاء ىيئة  -5
 البرنامج الدراسي.

يستمر العمل فى المشروع لمدة عام دراسي كامل فى سنة التخرج ، ويبدأ االستعداد لذلك من  -9
 بداية العام الدراسي بالتنسيق بين جميع األطراف المعنية.

أن  تضع الكمية معايير محددة، وواضحة، ومعمنة سمفًا لتقييم مشروعات الطالب ، عمى -7
 ُتعتمد ىذه المعايير من لجنة شئون التعميم والطالب بالكمية، ومجمس الكمية.

يقوم الطالب المشاركون فى المشروع فرادى، أو فى مجموعات بعرض النتائج التى توصموا  -2
إلييا، والمنيج البحثى، واآلليات التى اتبعت لمتوصل إلى ىذه النتائج ، وذلك فى حمقات نفاشية 

 نياية امتحانات الفصل الدراسي الربيعي.تعقد عقب 

تضع المجان المشكمة لتقييم المشروعات درجاتيا بعد مناقشة الطالب ، عمى أن تسمم لمنسق  -1
 البرنامج الذى يسمميا بدروه إلدارة الكمية .

، وتضم درجات أعمال الفصل  السنة الرابعةيكون التقيم فى مشروع التخرج شفويا فى نياية  -4
إلى درجة االمتحان الشفوي ، وُيجرى االمتحان بواسطة لجنة مكونة من ثالثة أعضاء من ىيئة 
التدريس عمى األقل يختارىم القسم المختص ، عمى أن يكون من بينيم القائم باإلشراف عمى 

نة ، وتقسم درجات المشروع المشروع ، وذلك لتقييم مشروعات الطالب وفقًا لقائمة المعايير المعم
( درجة يمنحيا المشرف عمى المشروع من خالل تقييم أنشطة الطالب طوال العام أما 10لتكون )

 ( درجة األخرى فتخصص لمتقييم الشفوي النيائي بمعرفة المجنة المشكمة لالمتحان.70الد )
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 ٌّمشساد اٌذساع١خا( رمذ٠ش 12ِبدح )

 ٣عذٚي سلُ 

 إٌظبَِب٠مبثٍٙب فٟ 

 اٌفظٍٟ

 ػذد إٌمبط اٌزمذ٠ش إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ

 A+ 4.00 % فأكضش95 %98

 A 4.00 93ؽزٗ  95ألم يٍ  %93

 A‐ 3.70 90% ؽزٗ 93ألم يٍ  %88

 B+ 3.30 %85% ٔؽزٗ 90ألم يٍ  %83

 B 3.00 %80% ٔؽزٗ 85ألم يٍ  %78

 B‐ 2.70 %75% ٔؽزٗ 80ألم يٍ  %73

 C+ 2.30 %70% ٔؽزٗ 75ألم يٍ  %70

 C 2.00 %65% ٔؽزٗ 70ألم يٍ  %67

 C‐  1.70 %60% ٔؽزٗ 65ألم يٍ  %63

 D+  1.30 %55% ٔؽزٗ 60ألم يٍ  %58

 D  1.00 %50% ٔؽزٗ 55ألم يٍ  53% 

 F 0.00 %50ألم يٍ  ‐ 

  PASS ٔبعؼ )ثبٌٕغجخ ٌٍّمشساد اٌزٟ ٠ىزفٝ ثٙب ٔبعؼ( 

 FAIL   (F) ساعت()ثبٌٕغجخ ٌٍّمشساد اٌزٟ ٠ىزفٝ ثٙب  ساعت

 WITHDRAW  (W) ِٕغؾت

 

رؾغت األٔصاٌ انشلًٛخ نهًمشساد ػهٗ أعبط ؽبفم ضشة ػذد انغبػبد انًؼزًذح فٙ ػذد  ‐ 

 انُمبط نذسعخ انطبنت طجمب نهغذٔل أػالِ.

( ثمغًخ يغًٕع انُمبط Grade Point Average) (GPAٚؾغت انًؼذل انفقهٙ نهطبنت ) ‐ 

ًٕع انغبػبد انًؼزًذح انزٙ أرًٓب فٙ كم غانطبنت فٙ انفقم انذساعٙ ػهٗ يانزٙ ؽقم ػهٛٓب 

 انًمشساد.

(  Cumulative Grade Point Average) (CGPA) ٚؾغت انًؼذل انزشاكًٙ نهطبنت ‐ 

ثمغًخ يغًٕع انُمبط نزٙ ؽقم ػهٛٓب فٙ كم انًمشساد ػهٗ يغًٕع ػذد انغبػبد انًؼزًذح 

 نٓزِ انًمشساد. 
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 Grade point Average ٟ ػٍٟ و١ف١خ ؽغبة اٌّؼذي اٌزشاوّٟ ٌٍطبٌتِضبي رٛض١ؾ

(GPA) 

يتم حساب نقاط الطالب بضرب قيمة تقدير كل مقرر دراسي  فى عدد الساعات 
 المعتمدة ليذا المقرر لمحصول عمى عدد النقاط الخاصة بكل مقرر دراسي.

يتم جمع نقاط كل المقررات الدراسية التى سجل فييا الطالب، ثم تقسيم مجموع  -5
النقاط عمى إجمالى عدد الساعات المسجمة لمطالب لمحصول عمى المعدل التراكمي 

 كما يأتي:

  = (GPA)المعدل التراكمي 
 

 

 

 

  Average (SGPA)Semester Grade Pointانًؼذل انفقهٙ كٛفٛخ ؽغبة 

يحسب المعدل الفصمي نتيجة حاصل قسمة مجموع نقاط جميع المقررات التى درسيا 
الطالب فى فصل دراسي واحد/ مجموع الساعات المعتمدة لتمك المقررات فى ذلك 

 ألقرب رقمين عشريين.الفصل ، مع التقريب 
 

  = (SGPA)المعدل الفصمى 
 

 

 

 

 

 مجموع النقاط

 ـــــــــــــــــــــــ

 الساعات المعتمدة المسجمةإجمالي عدد 

 مجموع نقاط الفصل

 ـــــــــــــــــــــــ

 إجمالي عدد الساعات المعتمدة فى الفصل
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 مثال/ حساب المعدل الفصمى لدرجات طالب فى المستوى األول

 ٤عذٚي سلُ 

الرعاية  المقرر
تنمية  نصوص تشريعات االجتماعية

 مجتمع
عمم 
حقوق  اجتماع أنثروبولوجي نفس

 إنسان
 %51 %62 %65 %74 %77 %72 %87 %91 النسبة المئوية

 2 3 2 2 2 2 3 2 ساعات المقرر عدد
 1,3 1,7 2 2,3 2,7 2,3 3,7 4 عدد النقاط

  المعدل الفصمى =

 

 

 اٌشِٛص اٌزٝ ١ٌظ ٌٙب ٔمبط، ٚال رذخً فٝ ؽغبة اٌّؼذي اٌزشاوّٟ 

 

 

  لمعدل الفصمى =ا
 

   المعدل الفصمى =

 

 

 
        

 

 

 

 مجموع نقاط جميع المقررات التى درسيا الطالب فى فصل دراسى واحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع الساعات المعتمدة لتمك المقررات فى ذلك الفصل

 
(2×4(+)3×3,7(+)2×2,3(+)2×2,7(+)2×2,3(+)2×2(+)2×1,7(+)2

×1,3) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2+3+2+3+2+2+2+2 

43,7 

 ــــ

17 
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 (: اٌشِٛص اٌزٝ ١ٌظ ٌٙب ٔمبط، ٚال رذخً فٝ ؽغبة اٌّؼذي اٌزشاو٥ّٟعذٚي)

 

 مالحظات التقويم الرمز

I  غير متكملincomplete 
يتم استكمال متطمبات المقرر عند فتحو فى المرة 

 التالية .

DN  حرمانDenied 
في حالة أن تبمغ نسبة الغياب عن حضور 

المحاضرات اسبوعين ُيحرم معيا الطالب من دخول 
  وُيعتبر راسب بالمقرر.اإلختبار النيائي 

W  منسحبwithdrawal  تتغير إلىF  إذا كان االنسحاب بعد الموعد المحدد 

AU  مستمعaudit . حضور الطالب كمستمع فقط بغرض عممي بحت 

S  ُمرٍضsatisfactory . نتيجة مقرر تم اجتيازه، والمقرر ليس لو تقدير 

US  غير ُمرٍضunsatisfactory .  نتيجة مقرر لم يتم اجتيازه، وليس لو تقدير 

TC  مقرر منقولtransferable course . مقرر تمت دراستو خارج الجامعة 

EX  معفىexempted . مقرر ُأعفى الطالب من دراستو 

CO  مستمرcontinued . مقرر مستمر ألكثر من فصل دراسي 

NR  غير مسجلnot registered . لم يسجل الطالب المقرر 

 

 ( ِزطٍجبد اٌزخشط ِٓ اٌجشٔبِظ0٣ِبدح سلُ )

  ْٕ ػهٗ األلم. 00.2ٚكٌٕ انؾذ األدَٗ نهًؼذل انزشاكًٙ نهزخشط 

  عبػخ رذسٚجٛخ ) رذسٚت يٛذاَٗ( ؽشط رخشط دٌٔ أٌ رضبف إنٗ انًغًٕع  60اعزٛبص 

 انزشاكًٗ نهطبنت
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 ( 0٤ِبدح سلُ )

 6.3إرا ؽقم ػهٗ يؼذل رشاكًٙ ال ٚمم ػٍ  رمذٚش يًزبصًُٚؼ انطبنت  

 2.3إرا ؽقم ػهٗ يؼذل رشاكًٙ ال ٚمم ػٍ  رمذٚش عٛذ عذاًُٚؼ انطبنت  

 2.8إرا ؽقم ػهٗ يؼذل رشاكًٙ ال ٚمم ػٍ رمذٚش عٛذ ًُٚؼ انطبنت  

 2.0إرا ؽقم ػهٗ يؼذل رشاكًٙ ال ٚمم ػٍ رمذٚش يمجٕل ًُٚؼ انطبنت  

 2.0ُٚؼزجش انطبنت ساعت ؽبل ؽقٕنخ ػهٙ ألم يٍ  

 

 

 ( 0٥ِبدح سلُ )

    ٚغًؼ نهطبنت ثئػبدح انًمشس انؾبفم فّٛ ػهٗ  دسعخF  ٔرشفذ نهطبنت انذسعخ

 .انغذٚذح 

 المقررات فى الحاالت اآلتية:يعد الطالب راسًبا فى 

 * التغيب عن حضور االمتحان النيائي.

 % من درجة االمتحان التحريري النيائي.90* الحصول عمى أقل من 

 % عمى األقل من مجموع درجات المقرر طبقًا لالئحة الدراسية لمبرنامج.10* عدم تحقيق 

ى مستوى أعمى فى الكمية إال إذا كان ناجًحا فى جميع ال يجوز نقل الطالب من مستوى إل -1
المقررات الدراسية فى المستوى المنقول منو، أو راسًبا فى مقررين كحد أقصى بشرط النجاح فى 
الزيارات الميدانية، والميارات، والتدريب الميداني خالل العام الدراسي ) وفى ىذه الحالة تقتصر 

 ة التدريب الميداني لمدة عام دراسي كامل(.إعادة الطالب لممستوى عمى إعاد
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 IC رمذ٠ش غ١ش ِىزًّ

o  إذا صادف الطالب ظروًفا قيرية تمنعو من تأدية االمتحان النيائي فى أى مقرر
، مثل: المرض المفاجئ ، فيمكنو التقدم بالتماس إلدارة الكمية الحتساب ىذا 

المجمس الطبي فى المقرر غير مكتمل ، وفى ىذه الحالة تعرض الحالة عمى 
 الجامعة لتقدير مدى خطورة الحالة.

o  إذا صادف ظروًفا قيرية طارئة وخارجة عن إرادتو تمنعو من تأدية االمتحان
النيائي فى أي مقرر ، عميو التقدم بإلتماس إلدارة الكمية قبل انقضاء فترة 
االمتحانات موضًحا األسباب التى حالت دون حضور االمتحان، ومدعًما 

ستندات العتبار ىذا المقرر غير مكمتل ، ولمجمس الكمية تقييم الموقف، بالم
 واتخاذ ما يراه.

o  فى حالة حصول الطالب عمى تقدير غير مكتمل عميو أن يؤدي االمتحان
النيائي لممقرر فى الوقت الذى تحدده الكمية )وبشرط أال يتجاوز التسجيل فى 

ن درجات الطالب فى األعمال المقرر بعد الميعاد المخصص لفتحو( عمًما بأ
الفصمية والشفيية ترصد كما ىى عند تسجيمو لممقرر ، عمى أن يتم حساب 

 ساعاتو ضمن ساعات التسجيل.
o  إذا لم يتقدم الطالب لالمتحان فى المقرر الذى حصل فيو عمى تقدير غير مكتمل

 .Fفى الفترة المحددة بالبند السابق، فيرصد لو تقدير راسب 
o الحصول عمى تقدير غير مكتمل فى المقرر نفسو مرتين كحد  يجوز لمطالب

 أقصى بشرط وجود عذر مقبول يوافق عميو مجمس الكمية.
 DN اٌؾشِبْ ِٓ االِزؾبْ إٌٙبئٟ

يحرم الطالب من دخول االمتحان النيائي فى جميع المقررات التى قام بتسجيميا  -6
ا متصمة بغير عذر يقبمو يومً  62فى الفصل الدراسي إذا تغيب عن الدارسة لمدة 

 .Fمجمس الكمية، ويرصد لو فى ىذه الحالة تقدير راسب 
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( من الفصل  Wإذا قبل مجمس الكمية العذر ، يرصد لمطالب ) منسحب  -5
 األكاديمي.

يفصل الطالب نيائًيا إذا حرم من دخول االمتحان النيائي فى جميع المقررات  -9
 الدراسية لفصمين دراسيين.
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يتسق تصميم البرنامج الدراسي مع المعايير االكاديمية القياسية لقطاع اآلداب، ويحقق  -6
 نواتج تعمم محددة فى المجاالت المعرفية، والميارية، والوجدانية، والعامة.

يتيح البرنامج الدراسي لمطالب دراسة عدد من المقررات اإلجبارية، وكذلك اختيار عدد  -5
من المقررات االختيارية الجتياز عدد الساعات المعتمدة المتطمبة لمحصول عمى الدرجة 

 .العممية
( عبػخ 144ٚزكٌٕ انٓٛكم انؼبو نهجشَبيظ يٍ أسثغ يغًٕػبد يٍ انًمشساد يغًٕػٓب )  -3

 ػهٙ انُؾٕ انزبنٙ:  يؼزًذح 

 ؼذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح اٌّطٍٛثخ ٌٍزخشطرٛض١ؾٟ ٌعذٚي 

 

متطمبات 
 الجامعة

متطمبات 
 الكمية

عدد الساعات  متطمبات البرنامج الدراسي
 االختيارية اإلجبارية المعتمدة

 س 61 س 61 س 16 س 16
ساعة  144

 معتمدة

11.11% 11.11% 11,14% 66.66% 111% 
 

 

ٔرًضم ْزِ انًغًٕػبد األسكبٌ األعبعٛخ نهجشَبيظ انزٗ رزكبيم فٗ رأْٛم انطبنت ثبنًٓبساد  -4

 :  ػٍٟ إٌؾٛ اٌّٛضؼ ثبٌغذٚي اٌزبٌٟٔانًؼبسف انًطهٕثخ نهزخقـ 
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 عذٚي رٛض١ؾٟ ١ٌٙىً اٌجشٔبِظ

ػذد  %

اٌغبػبد 

اٌّؼزّذح 

(-/0٤٤) 

اٌّمشساد اٌّّضٍٗ ٌزٌه 

 ثالئؾخ األلغبَ ثبٌى١ٍخ

ِغّٛػخ 

اٌّمشساد 

 اٌذساع١خ

ِفَٙٛ 

 اٌّظطٍؼ

طج١ؼخ 

 اٌؼٍَٛ
 اٌجٕذ

00.0

0% 

8+8=  

عبػخ  0٦

 ِؼزّذح

 

 

 

 اٌّغزٛٞ األٚي:

FAC 001 ( 0اٌٍغخ اٌؼشث١خ) 

FAC002 (0) اٌٍغٗ اإلٔغ١ٍض٠خ 

 اٌّغزٛٞ اٌضبٟٔ: 

FAC 003 ( 2اٌٍغخ اٌؼشث١خ) 

FAC004 (2) اٌٍغٗ اإلٔغ١ٍض٠خ 

 اٌّغزٛٞ اٌضبٌش: 

FAC 005 ( ٣اٌٍغخ اٌؼشث١خ) 

FAC006 (٣) اٌٍغٗ اإلٔغ١ٍض٠خ 

 اٌّغزٛٞ اٌشاثغ: 

FAC007 ( ٤اٌٍغخ اٌؼشث١خ) 

FAC008 (٤) اٌٍغٗ اإلٔغ١ٍض٠خ 

 

اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌٍغخ 

اإلٔغ١ٍض٠خ )ِزطٍت 

 و١ٍخ(

٘ٝ اٌؼٍَٛ اٌزٝ 

٠زطٍجٙب اٌزخظض 

ثشىً عٛ٘شٜ 

١ٌٚغذ ِٓ ِٛاد 

 اٌزخظض

 أٚاًل  اٌؼٍَٛ األعبع١خ 

00.0

0% 

8+8=  

عبػخ  0٦

 ِؼزّذح

 

 اٌّغزٛٞ األٚي:

 ؽمٛق اإلٔغبْ

 اٌّغزٛٞ اٌضبٟٔ:

اٌفٓ اٌمجطٟ /  اٌفٓ اٌّظشٞ اٌمذ٠ُ

 ٚاالعالِٟ

 اٌّغزٛٞ اٌضبٌش:

 ِٙبساد اٌزفى١ش اٌؼٍّٟ

 اٌّغزٛٞ اٌشاثغ:

 اٌفٓ اٌزشى١ٍٟ / اٌّٛع١مٟ

 اٌّغزٛٞ اٌخبِظ:

ِٙبساد اٌجؾش ػٍٟ شجىخ 

 االٔزشٔذ

 اٌّغزٛٞ اٌغبدط:

 اٌغ١ّٕب / اٌذساِب 

 اٌّغزٛٞ اٌغبثغ:

 ر١ّٕخ ثشش٠خ

 اٌّغزٛٞ اٌضبِٓ:

اٌفٓ /اٌفٓ فٟ ػظش إٌٙضخ 

 اٌؾذ٠ش

 

ِزطٍجبد عبِؼخ 

إعجبس٠خ )٠ضبف إ١ٌٙب 

 ِمشساد اٌفْٕٛ(

٘ٝ اٌؼٍَٛ اٌزٝ 

 ٠ؾزبط 

إ١ٌٙب اٌطبٌت ٌشفغ 

وفبءرٗ فٝ ِغبي 

 رخظظٗ

 صب١ٔبً  اٌؼٍَٛ اٌّغبػذح 

٤٧.0

0%  

عبػخ  ٦8

 ِؼزّذح

 ِمشساد ِمشس  ٣٤
٘ٝ اٌؼٍَٛ اٌزٝ  اٌزخظض

دسعٙب اٌطبٌت 

ٌزىْٛ ِغبي 

رخظظٗ اٌذل١ك 

 ػٕذ اٌزخشط

 

 

 صبٌضبً  اٌؼٍَٛ ا١ٌّٕٙخ 
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2.77

% 

عبػبد  ٤ 

 ِؼزّذح 

 0دساع١بْ ثّؼذي  ِمشساْ

  عبػخ ِؼزّذح ٌىً ِمشس

 

رطج١مبد اٌؾبعت  اٌؾبعت ا٢ٌٝ

ا٢ٌٝ فٝ ِغبي 

 اٌزخظض

 ساثؼب اٌؾبعت ا٢ٌٝ

5.55

% 

عبػبد  8

 ِؼزّذح 

اٌزذس٠ت ١ِذأٝ  

 ِٚششٚع اٌزخشط

٘ٝ اٌّّبسعخ 

اٌفؼ١ٍخ ٌّب ٠ّبسعٗ 

 اٌطبٌت

اٌزذس٠ت ١ِذأٝ 

 ِٚششٚع اٌزخشط
   خبِغب

17.6

0% 

 

عبػخ  0٦

 ِؼزّذح

 

٘ٝ ٔغجخ ِٓ  ِٛاد ِغزؾذصخ  

اٌّٛاد اٌزٝ 

رغزخذِٙب 

اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

فٝ رط٠ٛش ثشاِغٙب 

 رؾم١ك سعبٌزٙب 

 عبدعب ػٍَٛ اٌز١ّض

00.0

0% 

8×0 =0٦ 

 عبػخ ِؼزّذٖ 

ِمشس ٠ذسط اٌطبٌت  0٦)

ِمشساد ػٍٟ ِذاس  8ِٕٙب 

 األسثغ عٕٛاد(

ِمشساد رخظظ١خ 

ِٚمشساد ث١ٕ١خ فٟ 

 ِغبي اٌزخظض

 

ِمشساد رخظظ١خ 

أخز١بس٠خ ، ٠خزبس 

اٌطبٌت ِمشسا ٚاؽذ 

رخظظ١ب ثىً 

 ِغزٛٞ 

اٌّٛاد اإلخز١بس٠خ 

ٌٍجشٔبِظ ِزضّٕخ 

 ِمشساد ث١ٕ١خ 

 عبثؼب

 عبػخ ِؼزّذح 0٤٤إعّبٌٟ ػذد اٌغبػبد = 
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ِمزشؽبد ثبٌّٛاد اٌّغزؾذصخ  ٌّٛوجخ اٌزطٛس اٌؼبٌّٝ 

 00ِمشاساد ِٕٙب فٝ وً ِغبي رّضً  ٤ٚٮّىٓ اخز١بس 

 عبػخ  ِؼزّذح

أٚال: ألغبَ اٌٍغبد :   

 ػشك ٔرؾهٛم يٕضٕع....(   -رؼهٛك–يٓبساد كزبثٛخ ) رهخٛـ ٔإٚغبص  

 نجٕنٛغٛخ..(  أدة أنخٛبل انؼهًٗ=أدة انشٔاٚبد ا -أألدة انًٕاصٖ ) أدة ؽؼجٗ 

 ٔسػ كزبثخ أثذاػٛخ.   

 نغٕٖ.يبدح صمبفٛخ.   \يُبْظ ثؾش أدثٗ  

 رشعًخ رخققٛخ.   

 نغٕٚبد رطجٛمٛخ   

 َمذ ٔرزٔق أدثٗ   

 أدة انطفم   

 آداة ٔفٌُٕ.   

صب١ٔب: ألغبَ اٌؼٍَٛ اإلعزّبػ١خ :   

 يمذيخ فٗ ػهٕو انؾٛبح   

 يمذيخ فٗ ػهٕو انضمبفخ انؼهًٛخ   

 قشٚبد  ًيمذيخ فٗ ػهى ان 

 يمذيخ فٗ ػهٕو اإلرقبل انزمُٗ   

 يمذيخ فٗ انغٛبعخ انذٔنٛخ   

 يمذيخ فٗ ػهى انفٛضٚبء انكَٕٛخ   

 يمذيخ فٗ اإللزقبد انغضئٗ   

 يمذيخ فٗ ػهى انؾضبسح ٔؽٕاس انؾضبساد   
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أٚاًل : ِزطٍجبد عبِؼخ إعجبس٠خ :    

 دساع١خ ِٓ ث١ٓ اٌّمشساد اٌزب١ٌخ : ِمشساد  ٠٤زُ اخز١بس 

اٌّزطٍجبد 

 اٌغبثمخ  

إعّبٌٝ  اٌّغزٜٛ

ػذد 

 اٌٛؽذاد

ػذد اٌغبػبد 

 اٌّؼزّذح  

ِغّٝ 

اٌّمشس 

 اٌذساعٝ  

 اٌىٛد

   ٔظشٜ  رذس٠ت  ػٍّٟ    

انزغبيؼ ٔؽٕاس  2 - -  2  

 انضمبفبد  

1 

انًغزًغ  2 - -  2  

انًقشٖ 

 انًؼبفش  

2 

يٓبساد  2 - -  2  

انجؾش ػهٗ 

 ؽجكخ اإلَزشَذ   

3 

يٓبساد انزفكٛش  2 - -  2  

 انؼهًٙ

4 

 5 األػًبلسٚبدح  2 - -  2  

 6 رًُٛخ ثؾشٚخ 2 - -  2  

يذخم إنٙ  2 - -  2  

 انضمبفخ انؼبيخ

7 

 8 ؽمٕق اإلَغبٌ 2 - -  2  

  عبػبد 8 إعّبٌٝ ػذد اٌغبػبد :
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أسثغ ِمشساد ثّب  وّب ٠خزبس اٌطبٌت ِٓ اٌّغّٛػز١ٓ اٌزب١ٌز١ٓ ػٍٟ ِذاس اٌغٕٛاد األسثغ

  : ع١ٗعبػبد دسا ٠8ؼبدي 

 : ِغّٛػخ ربس٠خ اٌفْٕٛاألٌٟٚاٌّغّٛػخ 

اٌّزطٍجبد 

 اٌغبثمخ  

إعّبٌٝ ػذد  اٌّغزٜٛ 

 اٌٛؽذاد 
 اٌىٛد  ِغّٝ اٌّمشس اٌذساعٝ   ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح  

   ٔظشٜ  رذس٠ت  ػٍّٟ    

 اٌفٓ اٌّظشٞ اٌمذ٠ُ .0 0   0 فشلخ أٌٟٚ 

 أٚ

 اٌفٓ اٌمجطٟ ٚاإلعالِٟ .0

UNI 

002 

 اٌفٓ فٟ ػظش إٌٙضخ .0 0   0 فشلخ ساثؼخ 

 أٚ

 اٌفٓ اٌؾذ٠ش .0

UNI 

008 

 عّبٌٝ ػذد اٌغبػبدإ   عبػبد 8   

 

 

 اٌّغّٛػخ اٌضب١ٔخ: ِغّٛػخ اٌفْٕٛ
اٌّزطٍجبد 

 اٌغبثمخ  

إعّبٌٝ  اٌّغزٜٛ 

 ػذد 

 اٌٛؽذاد 

 اٌىٛد  ِغّٝ اٌّمشس اٌذساعٝ   ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح  

   ٔظشٜ  رذس٠ت  ػٍّٟ    

2  فشلخ صبَٛخ        2  انفٍ انزؾكٛهٙ .1 

 أٔ

 فٍ انًٕعٛمٙ   .2

UNI 

004 

2   فشلخ صبنضخ         2   انذسايبفٍ  .1 

 أٔ

 فٍ انغًُٛب  .2

UNI 

006 

   8   إ عّبٌٝ ػذد اٌغبػبد    
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صب١ٔبً: ِزطٍجبد و١ٍخ :    

: إعجبس٠خـ     

اٌّزطٍجبد 

 اٌغبثمخ  

إعّبٌٝ  اٌّغزٜٛ 

ػذد 

 اٌٛؽذاد 

 اٌىٛد  ِغّٝ اٌّمشس اٌذساعٝ   ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح  

   ٔظشٜ  رذس٠ت  ػٍّٟ    

2  فشلخ أٔنٙ     (1نغخ ػشثٛخ    )     1 3 -  

   2   (  2نغخ ػشثٛخ      )   1 3 -  

2  فشلخ صبَٛخ    (3نغخ ػشثٛخ  ) 1 3 -  

   2   (4نغخ ػشثٛخ  ) 1 3 -  

  (1)نغخ إَغهٛضٚخ  1 3 - 2 فشلخ أٔنٙ 

  (2)نغخ إَغهٛضٚخ  1 3 - 2  

  (3)نغخ إَغهٛضٚخ  1 3 - 2 فشلخ صبَٛخ 

 (1)نغخ إَغهٛضٚخ  1 3 -  (4)نغخ إَغهٛضٚخ  1 3 - 2  

عبػخ  0٦  إعّبٌٟ  

صبٌضبً : ِزطٍجبد اٌجشٔبِظ :   

أـ ِمشساد إعجبس٠خ  

اٌّزطٍجبد 

 اٌغبثمخ  

إعّبٌٝ  اٌّغزٜٛ 

ػذد 

 اٌٛؽذاد 

ػذد اٌغبػبد 

 اٌّؼزّذح   

ِغّٝ 

اٌّمشس 

 اٌذساعٝ  

 اٌىٛد 

   ٔظشٜ   رذس٠ت  ػٍّٝ    

        

        

        

        

        

        

        

        

عبػخ ِؼزّذح  88  : إعّبٌٟ ػذد اٌغبػبد    
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ة ـ ِمشساد اخز١بس٠خ : 

ٔٚشاػٗ اٌ رؾزًم انًمشاساد  ( عبػخ يؼزًذح16( يمشس رًضم )  8) ٚخزبس انطبنت ػذد  

دة ٔػهى َفظ أألدة ٔػهى انغًبل....، اإلخزٛبسٚخ ػهٗ يٕاد ثُٛٛخ يضم ػهى إعزًبع األ

 ٔرُٕٚؼبد إلهًٛٛخ ٔفمب نظشٔف انجٛئخ انًؾٛطخ ثكم عبيؼخ.  

اٌّزطٍجبد 

 اٌغبثمخ  

إعّبٌٝ  اٌّغزٜٛ 

ػذد 

 اٌٛؽذاد 

ِغّٝ اٌّمشس  ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح   

 اٌذساعٝ  

 اٌىٛد 

   ٔظشٜ   رذس٠ت  ػٍّٝ    

        

        

        

        

عبػخ ِؼزّذح  0٦  : إعّبٌٟ ػذد اٌغبػبد    

 

عبػبد ِؼزّذح(  8)ساثؼب : اٌزذس٠ت ١ِذأٝ ِٚششٚع اٌزخشط 

 

اٌّزطٍجبد 

 اٌغبثمخ  

إعّبٌٝ  اٌّغزٜٛ 

ػذد 

 اٌٛؽذاد 

ػذد اٌغبػبد 

 اٌّؼزّذح 

ِغّٝ 

اٌّمشس 

 اٌذساعٝ  

اٌىٛ

 د 

   ٔظشٜ   رذس٠ت    

  رذس٠ت ١ِذأٝ   8 ٤  اٌشاثغ  

  ِششٚع اٌزخشط    0 ٤ ٤  

ِؼزّذح  بدعبػ 8  : إعّبٌٟ ػذد اٌغبػبد   
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سلُ 

 اٌّمشس

No. 

وٛد 

 اٌّمشس

Code 

 ِغّٟ اٌّمشس

Course Title 

 رٛط١ف اٌّمشس

Course Description 

 اٌّزطٍت اٌغبثك

Pre-

requisite 

001 UNI تقبل و يتناول ىذا المقرر ثقافة حقوق اإلنسان، والتفكير بحرية،  حقوق اإلنسان
، التنوع، واحترام وجيات النظر المختمفة، وكذا المفاىيم

والقيم التي تعمل عمى ترسيخ قيم  ،والميارات ،والمعارف
التي تؤثر في وىي وتأكيد الوالء لموطن  ،واالنتماء ،المواطنة

والتكيف مع المتغيرات، ومواجية  ،استعداداتيم لممشاركة العامة
 ،وآمالو ،التحديات بما يعكس واقع المجتمع في ماضيو

ومستقبمو مع االستعانة بنماذج مصرية  ،وتطمعاتو في حاضره
 .ت في بناء ىذا الوطنساىم

None 

002 UNI 1. ارتبط الفن بالعقيـدة وبـالخمود وبتمجيـد الممـوك ومنجـزاتيم باإلضـافة إلـي  الفن المصري القدٌم
التعبير عن مظاىر الحياة اليومية ومظـاىر الطبيعـة ، ومشـاىد الحسـاب 

 والبعث ، فجمع بين الواقع المعاش وبين األسطورة.

تميز الفن المصري بدرجات من التعبير واالبتكار المتجدد ، ولكنو يحـافظ  
عمى مالمح مركزيـة تواصـمت عبـر تاريخـو الممتـد ، ولـم يقطعيـا إال فـي 

 – 1378مرحمــة تحــول كبيــرة فــي السياســة والثقافــة والعقيــدة فيمــا بــين 
 ق.م في عيد الممك الزاىد إخناتون. 1391

ق.م  3111كانت الحضارة المصرية قبل األسرات و حتى األسرة األولـي 
بمثابـــــة تحضـــــير لمخبـــــرات والمفـــــاىيم والميـــــارات واكتشـــــاف التقنيـــــات 
واألساليب التي ميدت الزدىار الحضارة والفن في األسرات الالحقة وبعـد 
ـــدن والنظـــام اإلداري والتنظيمـــي  ـــد القطـــرين وانتشـــار الزراعـــة والم توحي

طــي والتعامــل بجيــود جماعيــة تعاونيــة لالســتفادة مــن الفيضــان. والتخطي

None 
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 ارتقت الفنون والحرف تحت قيادة حكومية موحدة مستقرة.

ـــاريخ المصـــري ازدىـــرت الفنـــون بكـــل  ـــي تمـــك الفتـــرة المبكـــرة مـــن الت ف
أشكاليا ، عرف المصريين صناعة األواني من الحجـر وزخرفتيـا ثـم مـن 

ونقــادة والنوبــة ، إلــى أن أرتقــت  الفخــار المزخــرف فــي كــل مــن البــداري
 الفنون تحت حكم األسرات عمى النحو التالي:

 الدولة القديمة:

مرحمة حكم مموك األسرات من الثالثة لمسادسة حيث تواصل الفنانين مع 
البالط لمعمل تحت رعايتو حيث وصمت تقنيات وجماليـات األعمـال الفنيـة 

ة من التميز وأصـبحوا عمـى باألحجار واألخشاب والمعادن إلى درجة عالي
ــة ومعابــد  ــي األســرة الرابع ــرى كــاألىرام ف ــة واســعة بالمشــروعات الكب دراي

 الشمس في األسرة الخامسة.

كانــت ىــذه مرحمــة ازدىــار فــي التجــارة واالقتصــاد بــالتوازي مــع ازدىــار 
التقنيات واستخدام الخامات المحمية والتي جمبت مـن أقطـار بعيـدة ، فـي 

ــل كبيــرة الحجــم مــن النحــاس األســرة السادســة ت مكنــوا مــن تشــكيل تماثي
وطعمـوا عينـاىم باألحجـار الكريمـة ، وفـي نيايـة الدولـة القديمـة ضــعفت 

 الدولة المركزية.

 ق.م(: 2111 – 2161المرحمة االنتقالية األولي )

مرحمة تراجع وتفكك ، وحكام ضعفاء ، وارتباك النظام اإلداري فييا عاني 
 ف الرعاية والتمويل.الفنانين كثيرا من ضع

 الدولة الوسطي:

 2151مرحمــة ازدىــار وثــروة ، بــدأت بحعــادة توحيــد الدولــة اعتبــارا مــن 
ق.ع عمــى يــد امنحتــب فــي طيبــة ، ثــم نقــل خمفــاءه األقويــاء فــي األســرة 
الثامنــة عشــر العاصــمة مــن طيبــو فــي الجنــوب إلــى ليشــت بــالقرب مــن 

 ممفيس.

صــحبت مركــز قــوة فــي المنطقــة ازدىــرت مصــر كثيــرا فــي تمــك الفتــرة و أ
المحيطة بيا وبنيت قالع ىناك وفى داخل الدولـة لمـدفاع عنيـا ، فنعمـت 
بالســـالم والنظـــام وازدىـــرت الفنـــون ووصـــمت إلـــى مســـتويات رفيعـــة مـــن 
الميــارة وتميــزت منجــزاتيم بالبســاطة والرىافــة ، حيــث وصــل فــن النحــت 
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ــزت  ــم يتخطاىــا بعــدىا أحــد ، كمــا تمي ــي إلــى ذروة كبيــرة ل بصــناعة الحم
 الممكية الرفيعة.

 المرحمة االنتقالية الثانية: –في نياية الدولة الوسطي 

تفككت الدولة وسيطرت عمييا الفوضـى وأصـبحت مطمعـا لمغـزو بواسـطة 
اليكسوس )بدو من آسيا( سيطروا عمى الدلتا ووسط مصر حتى طردىم 

 ق.م( ومـن 1551أحمس من طيبة الـذي أسـس األسـرة الثامنـة عشـر )
 ثم .

 الدولة الحديثة:

وىي مرحمة ازدىار جديدة لمفنون والحرف تحت رعاية ممـوك الحـرب مـن 
أمثال تحوتمس الثالـث ورمسـيس الثـاني ، حيـث اتسـعت المممكـة شـماال 

 وجنوبا ، وازدىرت التجارة بصورة غير مسبوقة.

اسـتفاد الفنــانين مــن العالقـات الجديــدة مــع كريـت وبــالد الفــرس وحصــموا 
ــى  ــي عم ــوع مــن النعومــة ف ــي اتســمت بن ــاليم الت خامــات مســتوردة ألعم

 الخطوط.

ــين ) ــل العاصــمة  1346و  1363فيمــا ب ــذي نق ــاتون ال ق.م( حكــم إخن
إلــي تــل العمارنــة وكســر ىيمنــة كينــة آمــون أمــام عقيــدة أقــل تشــوىا ، 

 وأكثر إنسانية وتعبيرية وطبيعية.

ما كان قبمو ، ولكن  وبعد موتو عادت القواعد الدينية والفن الرسمي إلى
الفــن فــي ىــذه الحقبــة افتقــد إلــى القــوة والخشــونة التــي ميــزت النيضــة 
الفنية في الدولة القديمة والوسطي . استمرت الدولة القديمة أطـول مـدة 

 من الرفاىية والقوة في التاريخ المصري.

وفى المرحمة المتأخرة تفككت الدولة إلـى ممالـك ضـعيفة متنـاحرة وتوالـت 
ت الفارســية إلــى حممــة اإلســكندر ، حيــث فقــدت مصــر اســتقالليا الغــزوا
 تماما.

 

 (:284 من بداية) القبطي الفن الفن القبطً واإلسالمً .2  

 عندما،  األول الميالدي القرن منتصف في مصر إلي المسيحية دخمت
None 
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 في كنيسة أول وبنيت،  م65 عام اإلسكندرية إلي مرقص القديس دخل
 جنود بواسطة األقباط طورد حيث،  الثالث القرن نياية في مصر

 وسميت كبيرة أعداد منيم وقتل وىذبوا دقميانوس الروماني اإلمبراطور
 (.الشيداء عصر) الفترة ىذه

،  القبطي التقويم بداية 284 الحكم دقميانوس تقميد عام اعتبر وقد
 في ويقيمون والنوبة الصعيد إلي ييربون والقساوسة الرىبان وكان

 بعض عمي قبطية رموزاً  أضافوا حيث. سرا القديمة المصرية المعابد
 .الجدران

 والرموز التقاليد استخدام يواصمون والحرفيين الفنانين كان البداية في
 لمموضوعات تطويعيا ويحاولون الرومانية اإلغريقية الكالسيكية

 عمى اعتماداً  الخالص المصري الطراز بموروا تدريجياً  ثم،  الدينية
ليام القديم التراث مصادر  .الشعبية والحياة البيئة وا 

نما رعاة لمفنانين يكن ولم  الذائقة لتوافق أعماليم ينتجون كانوا وا 
 نزعة ذي خالص شعبي فن القبطي الفن أصبح فقد ثم ومن،  الشعبية
 النسيج مجاالت في الصياغة في بساطة مع التعبير قوي،  إنسانية
 وتصوير النحت وفن،  والعظم األخشاب وأشغال والمعادن والخزف

 .والزخرفة التجميد فنون في براعتيم عن فضال،  والمخطوطات األيقونات

 والصبغات األلوان البيئية والنباتات المعدنية األكاسيد من استخمصوا
 عمى ومتنوعة بديعة أشكال نسج في غزلو بعد الصوف واستخدموا

 الدينية القصص من رمزية عناصر مستخدمين الرىبان مالبس
 كما.  لينة نباتية زخرفية شرائط مع واالحتفالية الحياتية والمشاىد
 الجدران تصوير في القديمة المصرية التقنيات استخدام واصموا

 .والتمبرا كالفرسكو

 خاصة قواعد ضمن المقدسة النصوص تترجم اصطالحية رسوميم كانت
 .النحت كان وكذلك،  والتكوين والتموين لمنسب

 والغرب الشرق في المسيحية نظائره عن مصر في القبطي الفن تميز
 بسيطة وتقنيات البيئة خامات واستخدام الشعبي المصري بالطابع
 عناصر بين والتآلف اإلنسانية والروح البراءة عن والتعبير موروثة
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 .خالص مصري شعبي فن القبطي الفن يعد وبذلك البيئة

 :اإلسالمي الفن

 وحضارات شعوباً  ضمت العالم من كبيرة رقعة في اإلسالم حضارة اتسعت
 التراث جمع عمي وعكفوا العالم ثقافات عمي وانفتحت عمييا سابقة

.  ومصر والصين والفرس لإلغريق والفني واألدبي والعممي الفمسفي
 قيمة مخترعات إلييا وأضافوا،  تجريبي جيد إلييا وأضافوا ومحصوىا

 .الميتافيزيقية الخرافات من خمصوىا بينما

 الخمفاء رعاية جانب إلي واليندسة والرياضيات العمم في لمتقدم وكان
 والخط المعمار في اإلسالمية الفنون تقدم في كبيراً  دوراً  واألمراء
 والزجاج والخزف والمنسوجات والحمي المعادن مشغوالت وفي والزخرفة
 الكتاب وفنون والسجاد والخرط والتطعيم الزخرفية األخشاب وصناعة

 .والدقة اإلبداع من رفيعة درجة إلى الفنون ىذه وصمت حيث

 توزيع عالقات لضبط تناسبية ىندسية بمعايير ناظمة تخطيطات ابتكروا
 .ذاتيا الزخرفية العناصر تصميم وفى التكوينات في العناصر

 أتجو،  االقتصادي واالزدىار التقدم سبل اإلسالمية لمدولة توافرت ولما
 معمارية صروحاً  وأنشأوا،  والفنون العموم رعاية إلى واألمراء الخمفاء
 .وقالع،  وتكايا،  وقصور،  وبيمارستانات ومدارس مساجد،  ضخمة

 وما اإلسالم دار أرجاء من والميندسين والبناءين الحرف أرباب فجمعوا
 والفخمة الضخمة العمائر تمك إنجاز سرعة لضمان،  أمم من حوليا
 .الدين صوت وتعمي والمنعة القوة تمثل التي

 المنتجات وتنفيذ التصميم فنون في جديدة مناىج المسممين وابتكر
 ىذه إنشاء في والجيد الوقت اقتصاديات لضمان والخشبية الخزفية
 .الضخمة المعمارية الصروح

 بتجمياتو العربي الخط من الكتاب فنون ورش ومعيا المكتبات وانشئوا
 والزخرفة الرسم فنون مع،  وتطورىا وثرائيا تنوعيا في المدىش
 .والتجميد والتذىيب والتصميم

 اإلسالمية األقطار من مجموعة كل في أسموبية مدارس ىناك أصحبت
 كل ربطت التي الوحدة من نوع إطار في ولكن،  المميزة مالمحيا ليا
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 اإلسالمي لمطراز الفريدة المالمح بناء في والميارات األساليب تمك
 وما والمناخ البيئة لمتغيرات إقميم كل في النوعية األسموبية وترجع
 .التشكيل في متوارثة نوعية وخبرات خامات من منطقة كل في يتوافر

 موقع مع بالتوازي اإلسالمية والفنون لمعمارة الفنية الطرز وتتابعت
 بالتأثيرات األموية الخالفة عصر في الفنون تمك تميزت فقد الخالفة

 إلى أقرب العباسية الخالفة عيد في الفنون طابع كان بينما،  البيزنطية
 .اليندسية ثم الساسانية الفنون

 التأثير كان والممموكية والفاطمية واإلخشيدية الطولونية العصور وفى
 وفي. وسوريا مصر من كل في والفنون العمارة في واضحاً  المصري
 والخط والتصوير العمارة في مميزاً  أسموبياً  تياراً  تبمور واألندلس المغرب
 .الفنية والحرف العربي

 فنـــون مـــن بتـــأثيرات ميجـــن تركـــي طـــراز انتشـــر العثمـــاني العصـــر وفـــي
 مصــر عمــي الفرنســية الحممــة منــذ تــدريجياً  حمــت ثــم،  األوربيــة البــاروك
 .األموية الخالفة عصر منذ الممتد اإلسالمي الفن محل األوربية الطرز

003 UNI ًيتناول ىذا المقرر سمات وخصائص وميارات واستراتيجيات  مهارات التفكٌر العلم
توظيفيا في التعميم والحياة، كما يتناول وكيفية  عمميالتفكير ال

المقرر تدريب الطالب عمى تطبيق أسموب حل المشكالت، 
واتخاذ القرار بطرق إبداعية، باإلضافة إلى الميارات البسيطة، 

SOFT SLILLSFT SLILLS   وآليات تطبيقيا عمى
المستويين الميني والشخصي، كما يتعمد تدريس المقرر عمى 
المنحى التدريبي من خالل تطبيقات من الواقع الحياتي 

  لمطالب.
 

None 

004 UNI 1. ًالفن التشكٌل 

 الموسٌقً  .2
 None : ٌختار الطالب مقررا واحدا من المقررٌن  إجباريمتطلب جامعه 

005 UNI  مهارات البحث علً شبكة

 اإلنترنت
يتضمن المقرر تعريفا بالمفاىيم األساسية لشبكة االنترنت ونشأتيا 

وتطورىا وأىم مكوناتيا وتطبيقاتيا . كما يعرض المقرر الجوانب الفنية 

المرتبطة بالشبكة من تجييزات مادية وبرامجية وبروتوكوالت اتصال. 

None 
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ا المقرر عمي الجوانب ذالب من خالل هلك يتعرف الطذباإلضافة الي 

الخاصة باسترجاع المعمومات واستخدام محركات البحث ومعايير تقييم 

ا المقرر الضوء عمي المبادئ ذالمعمومات المتاحة. كما يمقي ه

األساسية لتصميم مواقع الويب والتعريف بالتوجيات المستقبمية 

 لمشبكة.

006 UNI 1.  السٌنما 

 الدراما .2

 .: ٌختار الطالب مقررا واحدا من المقررٌن للدراسة  إجباريمتطلب جامعة 
None 

007 UNI سيتناول المقرر أىم ممارسات إدارة الموارد البشرية في المنظمات  تنمٌة بشرٌة
بحيث يتمكن الطالب وبشكل أساسي من وضع خطة لمموارد البشرية في 

وتحميل وظائف المنظمة المنظمة )العجز والفائض والمسار الوظيفي( 
والمساىمة في اإلشراف عمى توصيف وظائفيا األساسية والمساىمة في 
اقتراح أفكار بناءة في مجال تعديل نظام التقييم الحالي وأساليب تحفيز 
الموارد البشرية والمساىمة في اقتراح سياسات جديدة لتنمية الموارد 

 .البشرية وُحسن استخداميا

None 

008 UNI 1. أدي تحول اإلمبراطورية الرومانية إلي المسيحية ونقل العاصمة وتكـوين  فً عصر النهضة الفن
الفن البيزنطي إلى انتشار الفن الديني وبناء قواعد لتصوير سيرة العائمة 
المقدســة والحــواريين فأصــبح ىنــاك خطــة لتصــوير األشــخاص والمالئكــة 

تتـابعي وفـق  في أوضاع معينة واكتسب الشخوص سحنا نورانيـة وتراتـب
 مستويات األىمية واألدوار.

واصـل ىـذا التوجــو سـيطرتو عمــى فنـون التصـوير والنحــت خـالل القــرون 
الوسطي في أوروبا الفنـون القوطيـة والرومانيسـك ، خـالل ىـذه المرحمـة 
ــم يكــن لجماليــات الفــن الكالســيكي الييمينــي والرومــاني موقــع  الطويمــة ل

ــن رســائ ــن إلحــاد ، وأصــبح الف ــر ف ــة ورمــوز مرتبطــة بيــا ، واعتب ل ديني
ــة  ــى نياي ــاليم الكنيســة المتشــددة حت ــة لتع ــن تابع ــة والف وأصــبحت الثقافم
القرن الثاني عشر حيث بدأت أفكار جديدة وثورية تبناىا كتـاب وشـعراء 
 تميل نحو بعث النزعة اإلنسانية بالرجوع إلى األدب اليوناني والالتيني.

بالشخصــية المســتقمة وممكاتيــا  ارتبطــت النزعــة اإلنســانية عــن اإلغريــق

None 
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الفكريـــة وقـــدرتيا البدنيـــة واإلحســـاس بقيمـــة الـــذات بمعـــزل عـــن القيـــود 
االجتماعية والعقائدية تبنـي المفكـرين والفنـانين فـي عصـر النيضـة منـذ 
بــداياتيا ىــذه النزعــة االســتقاللية وأصــبح األدب والشــعر الكالســيكي فــي 

أوروبــا فــي القرنــان الثــاني مركــز االىتمــام وفــى الدراســات الجامعيــة فــي 
 عشر والثالث عشر . ثم صار الولع باآلثار الفنية اليونانية الكالسيكية.

أصـــبح التـــوازن بـــين العقيـــدة أو العقـــل والســـبية المعادلـــة التـــي تبناىـــا 
وفـــى أفكـــار تومـــاس االكـــوينى وبيتـــراك ومعاصـــر ،  12فالســـفة القـــرن 

 لنحت والعمارة.وانعكس ذلك عمي التعبير الفني فى التصوير وا

فــي القــرن الخــامس عشــر شــيدت أوروبــا تحــوالت كبيــرة حيــث تســارعت 
النزعـــة العممانيـــة فـــي المجتمعـــات وزحـــف التمـــدن نحـــو المـــدن والفكـــر 
المســتنير ، وكــان ذلــك نتيجــة التحــول الكبيــر فــي النمــو االقتصــادي منــذ 

ــوا  14نيايــة القــرن  ــوك والتجــار ليكون ــادات رجــال البن ، حيــث ازدىــر قي
بقة مترفة ترعي الفنون واآلداب ، وفى إيطاليا خصوصـا كانـت الرعايـة ط

السخية سببا في تفجير إرادة التعمم واالبتكار وقـد سـعي الفنـانين والرعـاة 
 إلى تبني الفن الكالسيكي وعالم الطبيعة وفق لألصول اإلغريقية.

ـــرة ) ـــذي حكـــم فمورنســـا فـــي الفت ـــورنزو ميديتشـــىر ال  – 1469وكـــان رل
 ن أىم الرعاة لمفن والفنانين في عصر النيضة.( م1492

كتب ربيتراكر أشعاره بالمغة المتداولة فـي عصـره بـديال عـن الالتينيـة فـي 
الوقــت الــذي اتجــو فيــو الفنــان رجيوتــو دي مونــدونير فــي فمورنســا إلــى 
تأمــل أحــوال النــاس وســجل مالمحيــم ومشــاعرىم ، وعبــر عنيــا بصــورة 

سـعي إلـى التعبيـر عـن الشـخوص بييئـة حركية في لوحاتـو الجداريـة ، و 
ثالثيــة األبعــاد ، وباســتخدام الضــوء الطبيعــي ، وكــان رجيوتــور و رتشــيما 
ــع النحــول مــن  ــوير ، و رمراتشــيور ، و رســاندروا بوتشــيممير مــن طالئ ب

 الفن اإليقوني إلي الكالسيكية أثانية لعصر النيضة.

المنخفضــة غيــر أن فــن النيضــة ازدىــر فــي شــمال أوروبــا فــي األراضــي 
ــة ســامية  ــاك برعاي ــانين ىن ــع الفن ــث تمت ــا حي ــا وجنــوب أوروب ــل إيطالي قب

 وباذخة.

ىناك ازدىر فن التصوير واكتشفوا تقنية الرسم باأللوان الزيتيـة وصـوروا 
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لوحــــات مدىشــــة فــــي واقعيتيــــا وزخــــم تفاصــــيميا ومضــــامينيا الرمزيــــة 
 المقدسة.

جعل إطـار الموحـة وحرصوا عمى استخدام المنظور واإلضاءة المسرحية و 
بمثابــة نافــذة ينظــر منيــا المشــاىد عمــى المشــيد الحافــل ، كمــا اىتمــوا 

 بالعالم الطبيعي فعمموا دراسات دقيقة لمطيور والنباتات والحيوانات.

فــي إيطاليــا وفــي وجــود األثريــاء والرعــاة مــن التجــار ورجــال البنــوك فــحن 
الذعة لمتخمص مـن  التراث البطرير كي قد تراجع كثيرا ، وتم نقده بصوره
عالء النزعة الذاتية.  إحباط العقل وحرية التعبير وا 

كان القرن السادس عشر ذروة ىذا التمرد ومساعي التجديد فـي الفنـون 
الكنســي حتــى أصــبح قيــادات الكنيســة ومــنيم البــاب مــع الــبالط والممــوك 

 يدعمون األفكار الجديدة والفنون.

ــرن الخــامس عشــر وصــاع ــذ تســعينيات الق ــور أســموب عصــر ومن دا تبم
ــانين  ــد فن النيضــة والكالســيكية الثانيــة بعــد اإلغريقيــة الرومانيــة عمــي ي
كبار مثـل ررفائيـلر و رليونـاردو دافنشـىر و رمايكـل أنجمـور وآخـرين حيـث 
تم اكتشاف قوانين المنظور والتظميل األثيـري النـاعم والنسـب التشـريحية 

ول الكبــري فــي فــن عصــر وقــوة التعبيــر اإلنســاني وكانــت ىــذه قتــرة التحــ
 النيضة اإليطالية.

 

   

مـدخال  –اإلخـاء والمسـاواة  –الحرية  –تعبير الثورة الفرنسية بشعاراتيا  الفن الحدٌث .2
ــد فقــد ترتــب عمييــا إلغــاء اإلقطــاع والنظــام  ــا لعصــر أوروبــي جدي تحويمي
االجتماعي والقيمي المرتبط بو وحل نظام يؤمن بالمساواة وميدت لمثورة 

 الصناعية ومعيا نظام لعالقة العمال بصاحب العمل.

وفــتح الشــعار أمــام الفرنســيين ســبل التواصــل مــع الشــعوب التــي طالمــا 
ة وبدائية ، باعتبارىم إخوة في اإلنسـانية يمكـن التحـاور اعتبروىا متخمف

ــتعمم مــن منجــزاتيم الحضــارية )فــي الفــن  –معيــم  ــة ومســاواة ، وال بندي
 خاصة(.

وتمردوا عمى مذىب الكالسيكية العائدة التـي أسسـيا رلـويس دافيـدر وىـو 
فنـــان وضـــابط كبيـــر فـــي جـــيش نـــابميون ورســـام الخـــاص ، فأوكـــل إليـــو 

None 
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 الفن والفنانين.التصرف في شئون 

حالـــت روح الحريـــة وحالـــة التنـــوير دون إمكانيـــة فـــرض ىـــذا المـــنيج 
ــر ،  ــك كثي ــدة( وعــانوا مــن جــراء ذل ــي )الكالســيكية العائ األســموبي الرجع
فسافر الفنان األشير رإيـوجين ديالكـروار إلـى الجزائـر ليقـيم ىنـاك ويتـأثر 

ـــذىب الرومـــانتيكي المتحـــرر مـــن ـــر الم ـــاس ليبتك ـــة وبالن القواعـــد  بالبيئ
 األكاديمية والكالسيكية ومن التراث الجريكو روماني.

وتوالـت تجــارب الفنــانين الـذين اتخــذوا مــن فنـون الشــرق اليابــان والعــرب 
 وأفريقيا واإلقيانوسة مرجعية مميمة بحثا عن البراءة والغرائبية.

وقد ترتب عمى التعامـل مـع الفـن اليابـاني بمـورة مـذىب التأثيريـة ، ومـن 
ـــدت الفـــن ا ـــة ، ومنيـــا تول ـــانين مـــذىب التكعيبي ـــي اســـتخمص الفن ألفريق

 مذاىب النقاية والمستقبمية ثم التجريدية.

وكان لمحربان الكبريان تأثير كبيـر فـي الفـن الغربـي خاصـة حيـث ظيـرت 
مدرسة الدادية ثم السيريالية ثم التعبيرية ، كتيارات لمتمرد عمي األعـراف 

 والخراب. الغربية التي أدت إلي ذلك الدمار

وتفرعت تمك المذاىب عن أخري بصورة متوالية تعتمد عمـى الـروح الحـرة 
رادة التجريب واالكتشاف والتجديد طـوال القـرن العشـرين وكـان  الجديدة وا 
ليجــــرة المفكــــرين والشــــعراء والموســــيقيين والمصــــورين مــــن اضــــطياد 

ا ، األنظمــة الشــمولية أثــرا كبيــرا فــي ازدىــار مــدارس الحداثــة فــي أفريقيــ
والنزعــة الكونرموبوليتانيــة فــي مصــر ، األمــر الــذي حــرر الحركــة الفنيــة 
فييـــا وفـــتح أماميـــا آفـــاق الحداثـــة عمـــي أنقـــاض األســـاليب الكالســـيكية 

 المتقادمة الجامدة.

تخــرج فييــا  1918أنشـئت أول مدرســة لمفنـون الجميمــة فـي مصــر عـام 
اد ، يوسف عدد من فناني جيل الرواد من أمثال أحمد صبري ، راغب عي

كامــل ، محمــد حســن والنحــات محمــود مختــار ، ومعيــم رواد مــن خــارج 
المدرســة درســـوا فـــي مراســـم األجانـــب باإلســـكندرية وبـــاريس مـــن أمثـــال 

 محمود سعيد ومحمد ناجي.

والحــراك الــوطني الشــعبي ضــد االســتعمار ،  1919وبــالتزامن مــع ثــورة 
يخ الفــن ، ارتــبط ومــع تأكيــد اليويــة المصــرية بجــذورىا الممتــدة فــي تــار 
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أعمال بعض فناني جيل الـرواد بالقضـايا السياسـية واالجتماعيـة والبحـث 
 في اليوية المصرية في الفن.

وتتابعــت األجيــال مــع بحثيــا الحثيــث فــي التوليــف بــين مصــادر اإلليــام 
الوطنيـــة كـــالتراث والبيئـــة والمجتمـــع واألحـــداث السياســـية مـــع مســـعى 

طـالق مف يـوم الفـن والحريـة ثـم الفـن والمجتمـع ، المعاصرة والحداثة ، وا 
 والفن واألفكار المحمقة.
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سلُ 

 اٌّمشس

No. 

وٛد 

 اٌّمشس

Code 

 ِغّٟ اٌّمشس

Course Title 

 رٛط١ف اٌّمشس

Course Description 

 اٌّزطٍت اٌغبثك

Pre-

requisite 

001 FAC  أن يتعمم الطالب مبادئ الكتابو الصحيحة وعالمات الترقيم ، كمت  1اللغة العربٌة
األدبي من خالل بعض النصوص من  وق النصذيتعرف عمي كيفية ت

 العصر الجاىمي.
None 

002 FAC  ا المقرر القواعد واألزمنو األساسية لمغة ذيدرس الطالب من خالل ىد 1اللغه اإلنجلٌزٌة
لك في كتابة ذاإلنجميزية وعالمات الترقيم وتركيب الجممة وتطبيق 

 موضوعات تعبيرية قصيرة عن موضوعات مختمفة.
None 

003 FAC  أن يتعمم الطالب مبادئ النحو العربي وتقسيم الكمم ، كما يتعرف عمي  2اللغة العربٌة

تاريخ األدب العربي في العصرين اإلسالمي واألموي من خالل أشير 

 الشعراء.

 1اللغة العربٌة 

004 FAC  ا المقرر عمي قراءة نصوص متنوعو ذيتم تدريب الطالب من خالل ه 2اللغه اإلنجلٌزٌة
بالمغة اإلنجميزية من خالل فيم تمك النصوص لإلجابة عمي األسئمة 

المرتبطة بيا ، كما يتم تدريبة أيضا عمي ميارة القراءة السريعة إلستنتاج 
لفكره الرئيسية لمنص. كما يتدرب الطالب من خالل المقرر عمي كتابة ا

 يا.وجية نظرة والدروس التي استفادىا من قطع الفيم التي يقوم بدراست

 1اللغه اإلنجلٌزٌة 

005 FAC  أن يتعمم الطالب كيفية تكوين الجممة اإلسمية والفعميو ، كما يتعرف عمي  3اللغة العربٌة

 تاريخ األدب في العصرين العباسي واألندلسي من خالل أشير الشعراء.

 2اللغة العربٌة 
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006 FAC  ا المقرر فنون المحادثة بالمغة اإلنجميزية ذيدرس الطالب من خالل ىد 3اللغه اإلنجلٌزٌة

المحادثات اليومية و اإلستجابة لمتعميمات و التوجييات  إجراءوكيفية 

بمغة رسمية تختمف عن لغة الحياه العامة ، كما يتم تدريب الطالب 

التحدث بطالقة  ارات وذأيضا عمى كيفية وصف األشياء وتقديم اإلعتد

 الل المحادثات في حجرة الدراسة.من خ

 2اللغه اإلنجلٌزٌة 

007 FAC  أن يتعمم الطالب مبادئ الصرف العربي، كما يتعرف عمي تاريخ األدب  4اللغة العربٌة
 العربي في العصر الحديث من خالل أىم مدارسة.

 3اللغة العربٌة 

008 FAC  يتناول ىذا المقرر دراسة المفاىيم والمصطمحات المناسبة لكل تخصص  4اللغه اإلنجلٌزٌة
في المغة اإلنجميزية، وكذلك األسس والقواعد العممية لكتابة المراسالت 

" SUMMARYوالسير الذاتية، والتقارير العممية والممخصات " 
، والمصادر والمراجع " طبًقا لنظام  "ABSTRACTS"والمستخمصات 

APA  ، "  وMLA  ومراعاة وضع عالمات الترقيم واألرقام، والنشر
 العممي، وحقوق الممكية الفكرية ، مع التدريب من خالل تطبيقات عممية.

 

 3اللغه اإلنجلٌزٌة 
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 األقسام العممية.مشاركة كل  -6

م الذاتي، والتفكير النقدي، والتفكير العممي، والحرية األكاديمية، تشجيع الطالب عمى التعم -5

والمساواة، وعدم التمييز، والشفافية والوضوح، واالنتماء، والتعمم مدى الحياة، اتساًقا مع منظومة 

 قيم الجامعة والكمية.

رونية، تنوع مصادر التعمم مع االلتزام بقرارات مجمس الجامعة فيما يخص المقررات اإللكت -9

 والكتاب الجامعي.

اعتماد التوصيف من منسق البرنامج، واألقسام المشاركة فيو، ومجمس الكمية، ويتم ذلك فى -7

 ضوء المعايير القومية الخاصة بقطاع اآلداب.
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  اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ ٌى١ٍخ ا٢داة عبِؼخ اٌف١َٛ )ِشؽٍخ ا١ٌٍغبٔظ ( ثٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح  

62 
 

 الفرقة  األولي 
 )المستوى األول(
 فصل الخريف

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

101 ARB  النحو والصرف

 (6والميارات المغوية)

2 2 - 2 30 20 10 40 100 - 

102 ARB  األدب الجاىمي

 ونصوصو

2 2 - 2 30 20 10 40 100 - 

103 ARB 100 40 10 20 30 2 - 2 2 عموم القرآن - 

104 ARB ( 6العروض والقافية) 100 40 10 20 30 2 - 2 2 - 

105 ARB  100 40 10 20 30 2 - 2 2 عمم المغة العام - 

001 UNI ْ100 40 10 20 30 2 - - 2 ؽمٛق اإلٔغب - 
001 ENG  100 40 10 20 30 2 - 3 1 1اللغة اإلنجلٌزٌة - 
002 FAC  100 40 10 20 30 2 - 3 1 1اللغة الثانٌة - 

 ٌىٛٔٙب ٌغخ اٌزخظض :  اٌؼشث١خثذ٠ال ػٓ ِمشس اٌٍغخ  وّزطٍت و١ٍخِٓ اٌّمشساد اٌزب١ٌٗ  ِمشسا  ٚاؽذا* ٠خزبس اٌطبٌت 

1 . FAC002 (1)  انهغخ انقُٛٛخ 

2 . FAC002 (1) انهغخ اإلعجبَٛخ 

3 . FAC002 (1) انهغخ انفبسعٛخ 

4 FAC002  ّٛ(1)  انهغخ انفشَغ 

5 . FAC002 (1)  انهغخ انالرُٛٛخ 

6 . FAC002 ( 1) انهغخ اإلٚطبنٛخ 

7 . FAC002 (1)  انهغخ األنًبَٛخ 

8 . FAC002 (1)   انهغخ انؼجشٚخ  
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 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

01E ARB ( 6تدريبات نحوية) 100 40 10 20 30 2 - 2 2 - 

02E ARB ( 6تدريبات صرفية) 100 40 10 20 30 2 - 2 2 - 

 ساعة  65  المجموع
 

 الفرقة  األولي 
 )المستوى الثاني(
 فصل الربيع

رقم 
 المقرر

 اسم المقرر الكود

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

106 ARB  النحو والصرف
 (5والميارات المغوية )

النحو والصرف  100 40 10 20 30 2  2 2
 (6والميارات )

107 ARB 100 40 10 20 30 2  2 2 قواعد الكتابة واإلمالء  

108 ARB  الشعر في صدر اإلسالم
 وبني أمية

2 2  2 30 20 10 40 100  

109 ARB 100 40 10 20 30 2  2 2 مدخل إلى البالغة والنقد  

110 ARB  تطبيقات نحوية
 (6وصرفية)

2 2  2 30 20 10 40 100  

002 UNI ُاٌفٓ اٌّظشٞ اٌمذ٠ 

 أٚ

اٌفٓ اٌمجطٟ 

 ٚاإلعالِٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

003 ENG  2اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 001 

 0اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

004 FAC  2اللغة الثانٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 002 

 0اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ 

 ثذ٠ال ػٓ ِمشس اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ٌىٛٔٙب ٌغخ اٌزخظض :  وّزطٍت و١ٍخِٓ اٌّمشساد اٌزب١ٌٗ  ِمشسا  ٚاؽذا* ٠خزبس اٌطبٌت 

1 . FAC004( 2انهغخ انقُٛٛخ) 

2 . FAC004( 2انهغخ اإلعجبَٛخ) 
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3 . FAC004( 2انهغخ انفبسعٛخ) 

4 FAC004  (2انفشَغّٛ )انهغخ 

5 . FAC004( 2انهغخ انالرُٛٛخ) 

6 . FAC004( 2انهغخ اإلٚطبنٛخ ) 

7 . FAC004( 2انهغخ األنًبَٛخ) 

8 . FAC004( 2انهغخ انؼجشٚخ)  
 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

03E ARB  قراءة في كتاب قديم
 )بالغة(

2 2 - 2 30 20 10 40 100  

04E ARB  قراءة في كتاب قديم
 )أدب(

2 2 - 2 30 20 10 40 100  
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 الفرقة  الثانية 
 )المستوى الثالث(
 فصل الخريف

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

201 ARB  النحو والصرف والميارات
 (9المغوية )

النحو  100 40 10 20 30 2  2 2
والصرف 
 (5والميارات)

202 ARB 100 40 10 20 30 2  2 2 النقد العربي القديم  

203 ARB  النثر في صدر اإلسالم
 وبني أمية

2 2  2 30 20 10 40 100  

204 ARB 100 40 10 20 30 2  2 2 عموم الحديث النبوي  

205 ARB ( 5العروض والقافية) العروض  100 40 10 20 30 2  2 2
 (6والقافية) 

003 UNI ٍّٟ100 40 10 20 30 2 - - 2 ِٙبساد اٌزفى١ش اٌؼ - 
005 ENG  3اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 003 

اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

٣ 

006 FAC  3اللغة الثانٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 004 

اٌٍغخ 

 ٣اإلٔغ١ٍض٠خ 

 ثذ٠ال ػٓ ِمشس اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ٌىٛٔٙب ٌغخ اٌزخظض :  وّزطٍت و١ٍخِٓ اٌّمشساد اٌزب١ٌٗ  ِمشسا  ٚاؽذا* ٠خزبس اٌطبٌت 

1 . FAC006( 3انهغخ انقُٛٛخ) 

2 . FAC006( 3انهغخ اإلعجبَٛخ) 

3 . FAC006( 3انهغخ انفبسعٛخ) 

4 FAC006 ( ّٛ3انهغخ انفشَغ) 

5 . FAC006( 3انهغخ انالرُٛٛخ) 

6 . FAC006( 3انهغخ اإلٚطبنٛخ ) 

7 . FAC006( 3انهغخ األنًبَٛخ) 

8 . FAC006( 3انهغخ انؼجشٚخ)  
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 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

05E ARB 100 40 10 20 30 2 - 2 2 النظرية النحوية - 

06E ARB  كتاب قديم قراءة في
 (نحو)

2 2 - 2 30 20 10 40 100 - 

 ساعة  65  المجموع
 

 الفرقة  الثانية 
 )المستوى الرابع(
 فصل الربيع

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

201 ARB  النحو والصرف والميارات

 (7المغوية )

النحو والصرف  100 40 10 20 30 2  2 2
 (9والميارات)

202 ARB 100 40 10 20 30 2  2 2 عمم األصوات  

203 ARB 100 40 10 20 30 2  2 2 عمم المعاني  

204 ARB )100 40 10 20 30 2  2 2 األدب العباسي )شعر  

205 ARB  نحويةتطبيقات 
 (5)وصرفية

 نحويةتطبيقات  100 40 10 20 30 2  2 2
 (6)وصرفية

004 UNI ٍٟاٌفٓ اٌزشى١ 

 أٚ 

  اٌّٛع١مٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

007 ENG  4اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 005 

اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

(٣) 

008 FAC  4اللغة الثانٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 006 

اٌٍغخ 

 (٣)اإلٔغ١ٍض٠خ 
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 ثذ٠ال ػٓ ِمشس اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ٌىٛٔٙب ٌغخ اٌزخظض :  وّزطٍت و١ٍخِٓ اٌّمشساد اٌزب١ٌٗ  ِمشسا  ٚاؽذا* ٠خزبس اٌطبٌت 

1 . FAC008( 4انهغخ انقُٛٛخ) 

2 . FAC008( 4انهغخ اإلعجبَٛخ) 

3 . FAC008( 4انهغخ انفبسعٛخ) 

4 FAC008 ( ّٛ4انهغخ انفشَغ) 

5 . FAC008( 4انهغخ انالرُٛٛخ) 

6 . FAC008( 4انهغخ اإلٚطبنٛخ ) 

7 . FAC008( 4انهغخ األنًبَٛخ) 

8 . FAC008( 4انهغخ انؼجشٚخ)  
 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

07E ARB 100 40 10 20 30 2 - 2 2 إعراب القرآن الكريم - 

08E ARB 100 40 10 20 30 2 - 2 2 أصول الفقو - 
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 اٌفشلخ  اٌضبٌضخ 

 )اٌّغزٜٛ اٌخبِظ(

 فظً اٌخش٠ف

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

301 ARB  النحو والصرف والميارات
 (2المغوية )

النحو والصرف  100 40 10 20 30 2  2 2
والميارات 
 (7المغوية )

302 ARB )100 40 10 20 30 2  2 2 األدب العباسي )نثر  

303 ARB 100 40 10 20 30 2  2 2 القص العربي الحديث  

304 ARB 100 40 10 20 30 2  2 2 المعاجم العربية والداللة  

305 ARB  أدب مصر اإلسالمية
 (شعر)

2 2  2 30 20 10 40 100  

005 UNI  ٍِٟٙبساد اٌجؾش ػ

 شجىخ االٔزشٔذ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

306 ARB 100 40 10 20 30 2 - 2 2 عمم البيان  

307 ARB 100 40 10 20 30 2 - 2 2 التفسير ومناىج المفسرين  

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

09E ARB ( 5تدريبات نحوية) 100 40 10 20 30 2 - 2 2 - 

010E ARB ( 5تدريبات صرفية) 100 40 10 20 30 2 - 2 2 - 
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 اٌفشلخ  اٌضبٌضخ 

 )اٌّغزٜٛ اٌغبدط(

 اٌشث١غفظً 

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

306 ARB  النحو والصرف والميارات
 (1المغوية )

النحو والصرف  100 40 10 20 30 2  2 2
والميارات 
 (2المغوية )

307 ARB  األدب المغربي واألندلسي
 )شعر(

2 2  2 30 20 10 40 100  

308 ARB 100 40 10 20 30 2  2 2 فقو العبادات  

309 ARB  أدب مصر اإلسالمية
 (نثر)

2 2  2 30 20 10 40 100  

310 ARB  تطبيقات نحوية وصرفية
(9) 

تطبيقات نحوية  100 40 10 20 30 2  2 2
 (5وصرفية )

006 UNI اٌغ١ّٕب 

 أٚ 

 اٌذساِب

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

311 ARB 100 40 10 20 30 2 - 2 2 عمم البديع  

312 ARB 100 40 10 20 30 2 - 2 2 األدب المقارن  

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  إخز١بس٠خِمشساد رخظض 

011E ARB 100 40 10 20 30 2 - 2 2 النظرية النقدية العربية - 

012E ARB 100 40 10 20 30 2 - 2 2 تحقيق النصوص األدبية - 
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  اٌشاثؼخاٌفشلخ  

 (اٌغبثغ)اٌّغزٜٛ 

 فظً اٌخش٠ف

رقم 
 المقرراسم  الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

401 ARB  النحو والصرف والميارات
 (4المغوية )

النحو والصرف  100 40 10 20 30 2  2 2
والميارات 
 (1المغوية )

402 ARB  األدب المغربي واألندلسي
 )نثر(

2 2  2 30 20 10 40 100  

403 ARB 100 40 10 20 30 2  2 2 النقد األدبي الحديث  

404 ARB 100 40 10 20 30 2  2 2 الشعر العربي الحديث  

405 ARB  اعظ وزبثخ اٌجؾش

 اٌؼٍّٟ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ

 

1 

 

3 

 

- 

 

4 

30 20 10 40 100  

007 UNI 100 40 10 20 30 2 - - 2 ر١ّٕخ ثشش٠خ - 
406 ARB ً100 40 10 20 30 2 - 2 2 األدب الشعب  

  

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

013E ARB 100 40 10 20 30 2 - 2 2 فقو المغة والميجات - 

014E ARB  مشكالت الفصحى
 المعاصرة

2 2 - 2 30 20 10 40 100 - 
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  اٌشاثؼخاٌفشلخ  
 (اٌضبِٓ)اٌّغزٜٛ 

 اٌشث١غفظً 

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

406 ARB  النحو والصرف والميارات
 (5المغوية )

النحو والصرف  100 40 10 20 30 2  2 2
والميارات 
 (4المغوية )

407 ARB 100 40 10 20 30 2  2 2 األخطاء المغوية الشائعة  

408 ARB 100 40 10 20 30 2  2 2 المسرح العربي الحديث  

409 ARB  تطبيقات نحوية وصرفية
(7) 

تطبيقات نحوية  100 40 10 20 30 2  2 2
 (9وصرفية )

410 ARB  

 ِششٚع اٌزخشط 

 

2 

 

4 

 

- 

 

4 

لٌس 

للمقرر 

اختبار 

 تحرٌري

 

50 

 

50 

لٌس 

للمقرر 

اختبار 

 تحرٌري

100  

008 UNI  اٌفٓ فٟ ػظش إٌٙضخ 

 أٚ 

 اٌفٓ اٌؾذ٠ش

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

016 ORL 100 40 10 20 30 2 - 3 1 اللغة الشرقٌة  

  

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

015E ARB 100 40 10 20 30 2 - 2 2 األدب والفكر المعاصر - 

016E ARB 100 40 10 20 30 2 - 2 2 البالغة الجديدة - 
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 اللغة اإلنجلٌزٌة الئحة الساعات المعتمدة لبرنامج 

  لبرنامج اللغة اإلنجلٌزٌةالهٌكل العام المقترح أوال: 

ػذد  %

اٌغبػبد 

اٌّؼزّذح 

(-

/0٤٤) 

اٌّمشساد اٌّّضٍٗ ٌزٌه 

ثالئؾخ لغُ اٌٍغخ 

 اإلٔغ١ٍض٠خ

ِغّٛػخ 

اٌّمشساد 

 اٌذساع١خ

ِفَٙٛ 

 اٌّظطٍؼ

طج١ؼخ 

 اٌؼٍَٛ

 اٌجٕذ

00.00

% 

8+8=0٦  

 

 

 

 اٌّغزٛٞ األٚي:

FAC 001 ( 0اٌٍغخ اٌؼشث١خ) 

FAC002 ( 0ٌغخ صب١ٔخ) 

 اٌّغزٛٞ اٌضبٟٔ: 

FAC 003 ( 2اٌٍغخ اٌؼشث١خ) 

FAC004 ( 2ٌغخ صب١ٔخ) 

 اٌّغزٛٞ اٌضبٌش: 

FAC 005 ( ٣اٌٍغخ اٌؼشث١خ) 

FAC006 ( ٣ٌغخ صب١ٔخ) 

 اٌّغزٛٞ اٌشاثغ: 

FAC007 ( ٤اٌٍغخ اٌؼشث١خ) 

FAC008 ( ٤ٌغخ صب١ٔخ) 

 

اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌٍغخ 

اإلٔغ١ٍض٠خ )ِزطٍت 

 و١ٍخ(

٘ٝ اٌؼٍَٛ اٌزٝ 

٠زطٍجٙب اٌزخظض 

ثشىً عٛ٘شٜ 

١ٌٚغذ ِٓ ِٛاد 

 اٌزخظض

 أٚاًل  اٌؼٍَٛ األعبع١خ 

00.00

% 

8+8=0٦  

 

 اٌّغزٛٞ األٚي:

UNI001ْؽمٛق اإلٔغب 

 اٌّغزٛٞ اٌضبٟٔ:

/ اٌفٓ اٌمجطٟ  اٌفٓ اٌّظشٞ اٌمذ٠ُ

 ٚاإلعالِٟ

 اٌّغزٛٞ اٌضبٌش:

 ِٙبساد اٌزفى١ش اٌؼٍّٟ

 اٌّغزٛٞ اٌشاثغ:

 / اٌّٛع١مٟ اٌفٓ اٌزشى١ٍٟ

 اٌّغزٛٞ اٌخبِظ:

ِٙبساد اٌجؾش ػٍٟ شجىخ 

 االٔزشٔذ

 اٌّغزٛٞ اٌغبدط:

 اٌذساِباٌغ١ّٕب / 

 اٌّغزٛٞ اٌغبثغ:

 ر١ّٕخ ثشش٠خ

 اٌّغزٛٞ اٌضبِٓ:

اٌفٓ اٌفٓ فٟ ػظش إٌٙضخ /

 اٌؾذ٠ش

ِزطٍجبد عبِؼخ 

إعجبس٠خ )٠ضبف إ١ٌٙب 

 ِمشساد اٌفْٕٛ(

٘ٝ اٌؼٍَٛ اٌزٝ 

 ٠ؾزبط 

إ١ٌٙب اٌطبٌت ٌشفغ 

وفبءرٗ فٝ ِغبي 

 رخظظٗ

 صب١ٔبً  اٌؼٍَٛ اٌّغبػذح 

٤٧.00

% 

 ِمشساد ِمشس  ٣٤ ٦8
٘ٝ اٌؼٍَٛ اٌزٝ  اٌزخظض

دسعٙب اٌطبٌت 

ٌزىْٛ ِغبي 

رخظظٗ اٌذل١ك 

 ػٕذ اٌزخشط

 

 صبٌضبً  اٌؼٍَٛ ا١ٌّٕٙخ 
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 ِمشساْ:  ٤ 2.77%

اٌزشعّخ اٌّؼضصح ثبٌؾبعٛة 

ENG014E  ٞٛاٌّغز(

 .اٌغبثغ(

اٌٍغ٠ٛبد اٌؾبعٛث١خ 

ENG016E  

 )اٌّغزٛٞ اٌضبِٓ(

اٌؾبعت رطج١مبد  اٌؾبعت ا٢ٌٝ

ا٢ٌٝ فٝ ِغبي 

 اٌزخظض

 ساثؼب اٌؾبعت ا٢ٌٝ

 ِمشساْ:  8 5.55%

لبػخ ثؾش )ِٕب٘ظ ٚرذس٠جبد 

 ثؾض١خ فٟ األدة ٚاٌٍغخ(

ENG406  ٞٛاٌّغز(

 .اٌغبثغ(

  ENG 412ِششٚع اٌزخشط 

 )اٌّغزٛٞ اٌضبِٓ(

اٌزذس٠ت ١ِذأٝ 

 ِٚششٚع اٌزخشط

٘ٝ اٌّّبسعخ 

اٌفؼ١ٍخ ٌّب ٠ّبسعٗ 

 اٌطبٌت

١ِذأٝ اٌزذس٠ت 

 ِٚششٚع اٌزخشط

   خبِغب

17.60

% 

اٌزشعّخ اٌزخظظ١خ )اٌّغزٛٞ  0٦

 اٌضبِٓ(. –اٌغبدط  –اٌشاثغ 

أعظ اٌىزبثخ األوبد١ّ٠خ 

ٚاإلثذاػ١خ )اٌّغزٛٞ 

 اٌخبِظ(.

األدة اٌّمبسْ )اٌّغزٛٞ 

 اٌغبثغ( 

أدة األطفبي )اٌّغزٛٞ 

 اٌغبدط(

ِخزبساد ِٓ األدة اٌّٛاصٞ 

 )األدة اٌشؼجٟ/ أدة اٌخ١بي

اٌؼٍّٟ/ اٌشٚا٠بد اٌج١ٌٛغ١خ( 

 )اٌّغزٛٞ اٌضبِٓ(

األدة اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش ثبٌٍغخ 

 اإلٔغ١ٍض٠خ )اٌّغزٛٞ اٌضبِٓ(

٘ٝ ٔغجخ ِٓ  ِٛاد ِغزؾذصخ 

اٌّٛاد اٌزٝ 

رغزخذِٙب 

اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

فٝ رط٠ٛش ثشاِغٙب 

 رؾم١ك سعبٌزٙب 

 عبدعب ػٍَٛ اٌز١ّض

00.00

% 

)٠ذسط 

 8اٌطبٌت 

ِمشساد 

اخز١بس٠خ 

رخظظ١خ 

ػٍٟ ِذاس 

األسثغ 

عٕٛاد 

 0٦ثّؼذي 

 عبػخ(

 01اٌّمشساد اٌزخظظ١خ =

 ٟٚ٘:   ٦اٌّمشساد اٌج١ٕ١خ =

 ػٍُ اعزّبع األدة

 ػٍُ إٌفظ األدثٟ

 أدة اٌّٙغش

 األدة األِش٠ىٟ ِزؼذد اٌضمبفبد

 ػٍُ اٌٍغخ إٌفغٟ

 ػٍُ اٌٍغخ اإلعزّبػٟ

ِمشساد رخظظ١خ 

ِٚمشساد ث١ٕ١خ فٟ 

 ِغبي اٌزخظض

ِمشس ٠ذسط  0٦)

 8اٌطبٌت ِٕٙب 

ِمشساد ػٍٟ ِذاس 

 األسثغ عٕٛاد( 

ِمشساد رخظظ١خ 

أخز١بس٠خ ، ٠خزبس 

اٌطبٌت ِمشسا ٚاؽذ 

رخظظ١ب ثىً 

 ِغزٛٞ 

اٌّٛاد اإلخز١بس٠خ 

ٌٍجشٔبِظ ِزضّٕخ 

 ِمشساد ث١ٕ١خ 

 عبثؼب

 عبػخ ِؼزّذح 0٤٤اعّبٌٝ ػذد اٌغبػبد: 
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 ساعة معتمدة( 144اإلنجلٌزٌة )اللغة الئحة الساعات المعتمدة لبرنامج 

 الفرقة  األولي 
 )المستوى األول(
 فصل الخريف

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

101 ENG 100 40 10 20 30 2 - - 2 ِذخً إٌٟ اٌشؼش - 
102 ENG 100 40 10 20 30 2 - - 2 ِذخً إٌٟ اٌشٚا٠خ - 
103 ENG 100 40 10 20 30 2 - - 2 إٔشبء ٚرؼج١ش - 
104 ENG 100 40 10 20 30 2 3 - 1 إعزّبع ٚرؾذس - 
105 ENG   100 40 10 20 30 2 - - 2 لٛاػذ - 
001 UNI  اإلٔغبْؽمٛق  2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
001 FAC ( 1اللغة العربٌة)  1 3 - 2 30 20 10 40 100 - 
002 FAC ( 1لغة أجنبٌة ثانٌة)  1 3 - 2 30 20 10 40 100 - 

 ثذ٠ال ػٓ ِمشس اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ٌىٛٔٙب ٌغخ اٌزخظض :  وّزطٍت و١ٍخِٓ اٌّمشساد اٌزب١ٌٗ  ِمشسا  ٚاؽذا* ٠خزبس اٌطبٌت 

1 . FAC002( 1انهغخ انقُٛٛخ) 

2 . FAC002( 1انهغخ اإلعجبَٛخ) 

3 . FAC002( 1انهغخ انفبسعٛخ) 

4 FAC002 ( ّٛ1انهغخ انفشَغ) 

5 . FAC002( 1انهغخ انالرُٛٛخ) 

6 . FAC002( 1انهغخ اإلٚطبنٛخ ) 

7 . FAC002( 1انهغخ األنًبَٛخ) 

8 . FAC002( 1انهغخ انؼجشٚخ)  
 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

01E ENG 100 40 10 20 30 2 - - 2 بناء المفردات - 
02E ENG  100 40 10 20 30 2 - - 2 قراءة - 

 ساعة  18  المجموع
 



  اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ ٌى١ٍخ ا٢داة عبِؼخ اٌف١َٛ )ِشؽٍخ ا١ٌٍغبٔظ ( ثٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح  

76 
 

 الفرقة  األولي 
 )المستوى الثاني(
 فصل الربيع

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 سابقةمتطمبات 

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

106 ENG ٟ100 40 10 20 30 2 - - 2 ِذخً إٌٟ إٌمذ األدث - 
107 ENG 100 40 10 20 30 2 - - 2 ِذخً إٌٟ اٌذساِب - 
108 ENG  ِذخً إٌٟ دساعبد

 اٌزشعّخ 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

109 ENG ِؾبدصخ ٚإعزّبع  100 40 10 20 30 2 3 - 1 طٛر١بد

ENG104 

110 ENG 100 40 10 20 30 2 - - 2 ِمذِخ فٟ اٌٍغ٠ٛبد - 

002 UNI ُاٌفٓ اٌّظشٞ اٌمذ٠ 

 أٚ اٌفٓ اٌمجطٟ ٚاإلعالِٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

003 FAC ( 2اللغة العربٌة)  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 001 

اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

(0) 

004 FAC ( 2لغة أجنبٌة ثانٌة)  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 002 

ٌغخ أعٕج١خ صب١ٔخ 

(0) 

 ثذ٠ال ػٓ ِمشس اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ٌىٛٔٙب ٌغخ اٌزخظض :  وّزطٍت و١ٍخِٓ اٌّمشساد اٌزب١ٌٗ  ِمشسا  ٚاؽذا* ٠خزبس اٌطبٌت 

1 . FAC004( 2انهغخ انقُٛٛخ) 

2 . FAC004( 2انهغخ اإلعجبَٛخ) 

3 . FAC004( 2انهغخ انفبسعٛخ) 

4 FAC004 ( ّٛ2انهغخ انفشَغ) 

5 . FAC004( 2انهغخ انالرُٛٛخ) 

6 . FAC004( 2انهغخ اإلٚطبنٛخ ) 

7 . FAC004( 2انهغخ األنًبَٛخ) 

8 . FAC004( 2انهغخ انؼجشٚخ)  
 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

03E ENG  َِٙبساد اعزخذا

 اٌّؼبعُ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

04E ENG 100 40 10 20 30 2 - - 2 اعٍٛث١بد - 

 عبػخ  18  انًغًٕع
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 الفرقة  الثانية 
 )المستوى الثالث(

 الخريففصل 

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

201 ENG  اٌشؼش فٟ اٌمشْ اٌغبدط

 ػشش ٚاٌغبثغ ػشش

إٌٟ اٌشؼشِذخً  100 40 10 20 30 2 - - 2  

ENG101 

202 ENG  اٌشٚا٠خ فٟ اٌمشْ اٌغبثغ

 ػشش ٚاٌضبِٓ ػشش

 ِذخً إٌٟ اٌشٚا٠خ  100 40 10 20 30 2 - - 2

ENG102 

203 ENG )ٟطٛر١بد  100 40 10 20 30 2 - - 2 ٌغ٠ٛبد )فٌٛٔٛٛع

ENG109 

204 ENG  إٔشبء ٚرؼج١ش 100 40 10 20 30 2 - - 2 ِمبي ٚرذس٠جبد ٌغ٠ٛخ 

ENG103 

205 ENG لٛاػذ  100 40 10 20 30 2 - - 2 لٛاػذ ِزمذِخ 

ENG105 

003 UNI ٍّٟ100 40 10 20 30 2 - - 2 ِٙبساد اٌزفى١ش اٌؼ - 

005 FAC (  3اللغة العربٌة)  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 003 

 (0اٌٍغخ اٌؼشث١خ )

006 FAC ( 3لغة أجنبٌة ثانٌة)  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 004 

ٌغخ أعٕج١خ صب١ٔٗ 

(0) 

 ثذ٠ال ػٓ ِمشس اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ٌىٛٔٙب ٌغخ اٌزخظض :  وّزطٍت و١ٍخِٓ اٌّمشساد اٌزب١ٌٗ  ِمشسا  ٚاؽذا* ٠خزبس اٌطبٌت 

1 . FAC006( 3انهغخ انقُٛٛخ) 

2 . FAC006( 3انهغخ اإلعجبَٛخ) 

3 . FAC006( 3انهغخ انفبسعٛخ) 

4 FAC006 ( ّٛ3انهغخ انفشَغ) 

5 . FAC006( 3انهغخ انالرُٛٛخ) 

6 . FAC006( 3انهغخ اإلٚطبنٛخ ) 

7 . FAC006( 3انهغخ األنًبَٛخ) 

8 . FAC006( 3انهغخ انؼجشٚخ)  

 
 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

05E ENG 100 40 10 20 30 2 - - 2 علم اجتماع األدب - 
06E ENG  100 40 10 20 30 2 - - 2 لظظ١خإٌظٛص اٌغ١ش - 
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 اٌفشلخ  اٌضب١ٔخ 

 )اٌّغزٜٛ اٌشاثغ(

 فظً اٌشث١غ

رقم 
 المقرر

 اسم المقرر الكود

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

206 ENG ( ٟ0ٔمذ أدث) ِذخً إٌٟ إٌمذ  100 40 10 20 30 2 - - 2 

 األدثٟ 

ENG 106 

207 ENG  اٌذساِب فٟ اٌمشْ اٌغبدط

 ػشش ٚاٌغبثغ ػشش

 ِذخً إٌٟ اٌذساِب 100 40 10 20 30 2 - - 2

ENG107 

208 ENG ( 0رشعّخ رخظظ١خ) ِذخً إٌٟ دساعبد   100 40 10 20 30 2 - - 2 

اٌزشعّخ    

ENG 108  

209 ENG ِمذِخ فٟ اٌٍغ٠ٛبد 100 40 10 20 30 2 - - 2 ػٍُ اٌزشاو١ت إٌؾ٠ٛخ 

ENG 110 

210 ENG  0اٌضمبفخ اٌغشث١خ  2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

004 UNI ٍٟاٌفٓ اٌزشى١ 

اٌّٛع١مٟأٚ   

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

007 FAC ( ٤اٌٍغخ اٌؼشث١خ)  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 005 

 (٣اٌٍغخ اٌؼشث١خ )

008 FAC ( ٤ٌغخ أعٕج١خ صب١ٔخ)  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 006 

ٌغخ أعٕج١خ صب١ٔخ 

(٣) 

 ثذ٠ال ػٓ ِمشس اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ٌىٛٔٙب ٌغخ اٌزخظض :  وّزطٍت و١ٍخِٓ اٌّمشساد اٌزب١ٌٗ  ِمشسا  ٚاؽذا* ٠خزبس اٌطبٌت 

1 . FAC008( 4انهغخ انقُٛٛخ) 

2 . FAC008( 4انهغخ اإلعجبَٛخ) 

3 . FAC008( 4انهغخ انفبسعٛخ) 

4 FAC008 ( ّٛ4انهغخ انفشَغ) 

5 . FAC008( 4انهغخ انالرُٛٛخ) 

6 . FAC008( 4انهغخ اإلٚطبنٛخ ) 

7 . FAC008( 4انهغخ األنًبَٛخ) 

8 . FAC008( 4انهغخ انؼجشٚخ)  
 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 

07E ENG ٟ100 40 10 20 30 2 - - 2 ػٍُ إٌفظ األدث - 

08E ENG ُ100 40 10 20 30 2 - - 2 أدة ِزشع - 

 عبػخ  08 اٌّغّٛع
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 اٌفشلخ  اٌضبٌضخ 

 )اٌّغزٜٛ اٌخبِظ(

 فظً اٌخش٠ف

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات الساعاتعدد 
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

301 ENG  ِٓاٌشؼش فٟ اٌمشْ اٌضب

 ػشش ٚاٌزبعغ ػشش

اٌشؼش فٟ اٌمشْ  100 40 10 20 30 2 - - 2

اٌغبدط ػشش 

 ٚاٌغبثغ ػشش

ENG201 

302 ENG  اٌشٚا٠خ فٟ اٌؼظش

 اٌف١ىزٛسٞ

اٌشٚا٠خ فٟ  100 40 10 20 30 2 - - 2

اٌمشْ اٌغبثغ 

ػشش ٚاٌضبِٓ 

 ػشش

  ENG202 

303 ENG )ِٟمذِخ فٟ  100 40 10 20 30 2 - - 2 ٌغ٠ٛبد )ِٛسفٌٛٛع

اٌٍغ٠ٛبد 

ENG110 

304 ENG  ٟ0أدة أِش٠ى  2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

305 ENG  أعظ اٌىزبثخ األوبد١ّ٠خ

 ٚاإلثذاػ١خ 

ِمبي ٚرذس٠جبد  100 40 10 20 30 2 - - 2

 ٌغ٠ٛخ 

ENG204 

306 ENG  0اٌضمبفخ اٌغشث١خ اٌضمبفخ اٌغشث١خ  100 40 10 20 30 2 - - 2 

0 

ENG 210 

307 ENG ٌٗ100 40 10 20 30 2 - - 2 ػٍُ اٌذال - 

005 UNI  ٍِٟٙبساد اٌجؾش ػ

 شجىخ اإلٔزشٔذ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

09E 
ENG 

ِمذِخ فٟ  100 40 10 20 30 2 - - 2 ػٍُ اٌٍغخ اإلعزّبػٟ

اٌٍغ٠ٛبد 

ENG110 

010E 
ENG 

ِذخً إٌٟ  100 40 10 20 30 2 - - 2 اٌزشعّخ اإلثذاػ١خ 

 دساعبد اٌزشعّخ 

ENG 108 

 عبػخ  08  اٌّغّٛع



  اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ ٌى١ٍخ ا٢داة عبِؼخ اٌف١َٛ )ِشؽٍخ ا١ٌٍغبٔظ ( ثٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح  
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 اٌفشلخ  اٌضبٌضخ 

 )اٌّغزٜٛ اٌغبدط(

 اٌشث١غفظً 

سلُ 

 اٌّمشس
 اعُ اٌّمشس اٌىٛد

  اٌذسعبد ػذد اٌغبػبد
 متطمبات سابقة

 رذس٠ت ٔظشٞ

إعّبٌٟ  ػٍّٟ

ػذد 

 اٌٛؽذاد

اخزجبس 

رى٠ٕٟٛ 

(0 ) 

اخزجبس 

رى٠ٕٟٛ 

0 

 )شفٛٞ( 

 

أػّبي 

 اٌغٕخ

رؾش٠ش

ٞ 

ِغّٛ

 ع

308 ENG ( ٟ0ٔمذ أدث) ( 0ٔمذ أدثٟ  ) 100 40 10 20 30 2 - - 2   

ENG 206 

309 ENG  دساِب اٌمشْ اٌزبعغ

 ػشش

اٌذساِب فٟ  100 40 10 20 30 2 - - 2

اٌمشْ اٌغبدط 

ػشش ٚاٌغبثغ 

 ػشش

ENG207 

310 ENG  رشعّخ رخظظ١خ

(0)  

رشعّخ  100 40 10 20 30 2 - - 2

( 0رخظظ١خ )  

ENG 208  

311 ENG  100 40 10 20 30 2 - - 2 ػٍُ اٌزذا١ٌٚخ   

ENG 110 

ِمذِخ فٟ 

 اٌٍغ٠ٛبد

 

312 ENG 100 40 10 20 30 2 - - 2 رؾ١ًٍ اٌخطبة - 

313 ENG  ٟ0أدة أِش٠ى أدة أِش٠ىٟ  100 40 10 20 30 2 - - 2 

(0) 

ENG 304 

314 ENG 100 40 10 20 30 2 - - 2 أدة اٌمظخ اٌمظ١شح - 

006 UNI اٌغ١ّٕب 

 أٚ

  اٌذساِب

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 

011E 
ENG 

اٌضمبفخ اٌغشث١خ  100 40 10 20 30 2 - - 2 أدة اٌّٙغش

(0 )ENG 306 

 

012E ENG 

ِمذِخ فٟ  100 40 10 20 30 2 - - 2 ػٍُ اٌٍغخ إٌفغٟ

اٌٍغ٠ٛبد  

ENG110 

 خعبػ 08  اٌّغّٛع



  اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ ٌى١ٍخ ا٢داة عبِؼخ اٌف١َٛ )ِشؽٍخ ا١ٌٍغبٔظ ( ثٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح  
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  اٌشاثؼخاٌفشلخ  

 (اٌغبثغ)اٌّغزٜٛ 

 فظً اٌخش٠ف

رقم 
 المقرر

 اسم المقرر الكود

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

401 ENG اٌشؼش فٟ  100 40 10 20 30 2 - - 2 اٌشؼش اٌؾذ٠ش

اٌمشْ اٌضبِٓ 

ػشش ٚاٌزبعغ 

 ػشش

ENG301 

402 ENG اٌشٚا٠خ فٟ  100 40 10 20 30 2 - - 2 اٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخ

اٌؼظش 

 اٌف١ىزٛسٞ 

ENG302 

403 ENG 100 40 10 20 30 2 - - 2 ٌغ٠ٛبد رطج١م١خ - 

404 ENG أدة األطفبي 

 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

405 ENG ْ100 40 10 20 30 2 - - 2 أدة ِمبس - 

406 ENG  لبػخ ثؾش )ِٕب٘ظ

ٚرذس٠جبد ثؾض١خ فٟ 

 األدة ٚاٌٍغخ(

 

2 

 

4 

 

- 

 

4 

لٌس 

للمقرر 

اختبار 

 تحرٌري

 

50 

 

50 

لٌس 

للمقرر 

اختبار 

 تحرٌري

أعظ اٌىزبثخ  100

األوبد١ّ٠خ 

 ٚاإلثذاػ١خ 

ENG305  

007 UNI 100 40 10 20 30 2 - - 2 ر١ّٕخ ثشش٠خ - 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 

013E ENG  األدة األِش٠ىٟ ِزؼذد

 اٌضمبفبد 

 0أدة أِش٠ىٟ  100 40 10 20 30 2 - - 2

ENG 313 
014E 

ENG 
اٌزشعّخ اٌّؼضصح 

 ثبٌؾبعٛة

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
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  اٌشاثؼخاٌفشلخ  

 (اٌضبِٓ)اٌّغزٜٛ 

 اٌشث١غفظً 

رقم 
 المقرر

 اسم المقرر الكود

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة

تحرير 
 ي

مجمو 
 ع

407 ENG ( 0ٔمذ أدثٟ  ) 100 40 10 20 30 2 - - 2 إٌمذ األدثٟ اٌؾذ٠ش  

ENG 308 

408 ENG دساِب اٌمشْ  100 40 10 20 30 2 - - 2 اٌذساِب اٌؾذ٠ضخ

 اٌزبعغ ػشش

ENG309 

409 ENG  رشعّخ رخظظ١خ

(٣)  

رشعّخ  100 40 10 20 30 2 - - 2

( 0رخظظ١خ )  

ENG 310  

410 ENG  ِخزبساد ِٓ األدة

اٌّٛاصٞ )األدة 

اٌشؼجٟ/ أدة اٌخ١بي 

اٌؼٍّٟ / اٌشٚا٠بد 

 اٌج١ٌٛغ١خ(

2 - - 2 30 20 10 40 100  

- 

411 ENG  األدة اٌؼشثٟ اٌؾ١ش

 ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ

 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

412 ENG  

 ِششٚع اٌزخشط 

 

2 

 

4 

 

- 

 

4 

لٌس 

للمقرر 

اختبار 

 تحرٌري

 

50 

 

50 

لٌس 

للمقرر 

اختبار 

تحرٌر

 ي

لبػخ ثؾش  100

)ِٕب٘ظ 

ٚرذس٠جبد ثؾض١خ 

فٟ األدة 

 ٚاٌٍغخ(

ENG406 

008 UNI  اٌفٓ فٟ ػظش

 إٌٙضخ 

اٌفٓ اٌؾذ٠شأٚ   

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 

015E ENG 100 40 10 20 30 2 - - 2 ادة اٌّشأح اٌّؼبطش - 

016E 
ENG 

 ENG 110 100 40 10 20 30 2 - - 2 اٌٍغ٠ٛبد اٌؾبعٛث١خ

ِمذِخ فٟ 

 اٌٍغ٠ٛبد

 عبػخ  08  اٌّغّٛع
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 لفرقة  األولي ا
 )المستوى األول(
 فصل الخريف

رقم 
 المقرر

 اسم المقرر الكود

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

101 Per . المغة الفارسية
 )قواعد(

Persian 
language 
grammar 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

102 Heb (1نحو المغة العبرية) 
Hebrew 

language 
Grammar (1) 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

103 Heb سامية األمم 
Semitic  

civilizations 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

104 Per  التقابمىعمم المغة 
Comparative 
linguistics 

1 - 3 2 30 20 10 40 100 - 

105 Per/ 
Heb 

 االستشراق ومدارسو
Orientalism and 

its schools 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

001 UNI ْ100 40 10 20 30 2 - - 2 ؽمٛق اإلٔغب - 
001 FAC  1اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 - 
002 FAC  1اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 - 

 



  اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ ٌى١ٍخ ا٢داة عبِؼخ اٌف١َٛ )ِشؽٍخ ا١ٌٍغبٔظ ( ثٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح  

85 
 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

01E 

Heb 

مالء وتدريبات  قراءة وا 
 بالعبرية

Reading, 
spelling and 

Hebrew 
exercises 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

02E 

Per 

مالء وتدريبات  قراءة وا 
 لفارسيةبا

Reading, 
spelling and 
persian 
exercises 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 ساعة  65  المجموع
 

 الفرقة  األولي 
 )المستوى الثاني(
 فصل الربيع

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

106 Per )المغة الفارسية )تعبير 
Persian 

language 
(expression) 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

107 Heb (2نحو المغة العبرية) 
Hebrewlanguage 

Grammar (2) 

نحو المغة  100 40 10 20 30 2 - - 2
 (1العبرية)

Hebrew 
Grammar(1) 

108 Per  تاريخ ايران قبل
اإلسالم من خالل 

2 - - 2 30 20 10 40 100  
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 النصوص المتخصصة
History of Iran 
before Islam 

through 
specialized 

texts 
109 Heb  تاريخ بنى إسرائيل من

خالل النصوص 
 المتخصصة

History of the 
Israelites 
through 

specialized 
texts 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

110 Per المجتمع اإليراني 
Iranian society 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

002 UNI ُاٌفٓ اٌّظشٞ اٌمذ٠ 

أٚ اٌفٓ اٌمجطٟ 

 ٚاإلعالِٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

003 FAC  2اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 001 

 0اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

004 FAC  2اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 002 

 0اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ 

  
 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

03E Heb نصوص عبرية حديثة 

Modern Hebrew 
texts 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

04E Per نصوص فارسية حديثة 

Modern Persian 
texts 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

 ساعة  65  المجموع
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 لفرقة  الثانية 
 الثالث()المستوى 

 فصل الخريف

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

201 Per )المغة الفارسية )نحو 

Persian 
language 
(grammer) 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

202 Tuk  المغة التركية أو
 األردية )نحو وصرف( 

Turkish or 
Urdu(grammer 

and 
morphology 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

203 Per  الشعر الفارسي منذ
النشأة حتى العصر 

 السمجوقي

Persian poetry 
from its 

inception until 
the Seljuk era 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

204 Per  تاريخ إيران منذ الفتح
اإلسالمي حتى نياية 

ىـ من خالل 6ق 
 النصوص

History of Iran 

2 - - 2 30 20 10 40 100  



  اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ ٌى١ٍخ ا٢داة عبِؼخ اٌف١َٛ )ِشؽٍخ ا١ٌٍغبٔظ ( ثٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح  
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since the 
Islamic 

conquest until 
the end of the 
6th century 

through texts 

205 per/tuk إلتقاء الحضارات 

Confluence of 
civilizations 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

002 UNI  ِٙبساد اٌزفى١ش

 اٌؼٍّٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

005 FAC 3اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 003 

اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

٣ 

006 FAC  3اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 004 

اٌٍغخ 

 ٣اإلٔغ١ٍض٠خ 

  

 
 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

05E Tuk  ُٙربس٠خ اٌزشن ٚاداث

 فٟ اع١ب اٌٛعطٝ

History of 

Turks and their 

Literature in 

Central Asia 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

06E Tuk  اٌٍغخ اٌزشو١خ– 

 - األسد٠خ )اعزّبع

 ِؾبدصخ(

Turkish - Urdu 

(listen - 

conversation) 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 ساعة  65  المجموع
 

 



  اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ ٌى١ٍخ ا٢داة عبِؼخ اٌف١َٛ )ِشؽٍخ ا١ٌٍغبٔظ ( ثٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح  

89 
 

 الفرقة  الثانية 
 )المستوى الرابع(
 فصل الربيع

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

206 Per (2المغة الفارسية )تعبير 

Persian language 
(expression 2) 

اٌٍغخ  100 40 10 20 30 2 - - 2

 اٌفبسع١خ)رؼج١ش(

Persian 

language 

(expression) 

207 Per  النثر الفارسي حتى
 بداية العصر السمجوقي

Persian prose 
until the 

beginning of the 
Seljuk era 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

208 Tuk  األردية  –المغة التركية
 تعبير( –)أدب 

Turkish - Urdu 
(Literature - 
Expression) 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

209 Per  (1محادثة ) –استماع 

Listen - 
Conversation (1) 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

210 Per مقدمة في عمم الترجمة 

Introduction to 
Translation 

Science 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

004 UNI ٍٟاٌفٓ اٌزشى١ 

 أٚ اٌّٛع١مٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
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007 FAC 4اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 005 

اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

(٣) 

008 FAC  4اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 006 

اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ 

(٣) 

  

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

07E Tuk  الشعر التركى العثماني
منذ النشأة حتى نياية 
 القرن السادس اليجري

Ottoman Turkish 
poetry from its 
inception until 
the end of the 

sixth century AH 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

08E Tuk  التركية قراءة المغة
 واستماع

Turkish language 
read and listen 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
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 اٌفشلخ  اٌضبٌضخ 

 )اٌّغزٜٛ اٌخبِظ(

 فظً اٌخش٠ف

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

301 Per  المغة الفارسية )أساليب
 حديثة( 

Persian language 
(modern  

Techniques) 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

302 Per  الشعر الفارسي منذ
بداية السمجوقي حتى 

 التيموري
Persian poetry 

from the 
beginning of the 
Seljuk era until 
the Timorese 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

303 Per  تاريخ الشعوب
العصر اإلسالمية منذ 

 السمجوقي إلى نياية
التيموري من  العصر

 خالل نصوص
History of the 

Islamic peoples 
since the Seljuk 
era to the end of 

the Timorese 
through texts 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

304 Tuk الترجمة من التركية 
Translation from 

Turkish 

2 - - 2 30 20 10 40 100  
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305 Per المخطوطات الفارسية 
Persian 

Manuscripts 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

306 Tuk  الترجمة إلى التركية 

Translation into 
Turkish 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

317 Per  100 40 10 20 30 2 - - 2 أدب األطفال - 

00٦ UNI 100 40 10 20 30 2 - - 2 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد - 

  

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

09E Per مصادر فارسية 

Persian sources 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

010E Tuk  الشعر التركي / األردي 
 الكالسيكي

Classic Turkish / 
Urdu poetry 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
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 اٌفشلخ  اٌضبٌضخ 

 )اٌّغزٜٛ اٌغبدط(

 اٌشث١غفظً 

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

308 Per 

المغة الفارسية تعبير 
 ( 2ومحادثة )

Persian 
language 

expression and 
conversation (2) 

المغة الفارسية  100 40 10 20 30 2 - - 2
تعبير 
 (1ومحادثة)

Persian 
language 

expression 
and 

conversation 
(1) 

309 Per  النثر الفارسي منذ
العصر بداية 

العصر السمجوقي حتى 
 التيموري

Persian prose 
since the 

beginning of the 
Seljuk era until 
the Timorese 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

310 Tuk  األردية  –المغة التركية
 محادثة( –)تعبير 

Turkish - Urdu 
(Expression - 
Conversation) 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

311 Per  الترجمة من المغة
لييا   (1)الشرقية وا 

Translation 

2 - - 2 30 20 10 40 100  
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from and into 
Oriental 

Language (1) 
312 Per  األدب الفارسي

 خارج إيران
Persian 
literature 

outside Iran 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

313 Per  دراسات إيرانية
معاصرة في 

  السياسة واالقتصاد

2 - - 2 30 20 10 40 100  

314 Per 100 40 10 20 30 2 - - 2 الصحافة في إيران  
006 UNI  اٌغ١ّٕب 

 أٚ 

 اٌذساِب

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

011E Tuk الشعر التركي– 
 األردي القديم

Old Turkish-
Urdu poetry 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

012E Per أعالم إيرانية 
Prominent 

Iranian 
figures 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
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  اٌشاثؼخاٌفشلخ  

 (اٌغبثغ)اٌّغزٜٛ 

 فظً اٌخش٠ف

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

401 Per  النثر الفارسي منذ
 العصر الصفوي

Persian prose 
since the 

Safavid era 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

402 Per  النقد األدبي الحديث
 في إيران

Modern literary 
criticism in Iran 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

403 Tuk  األردية  –المغة التركية
 –)دراسات لغوية 
 صوتية وصرفية(

Turkish - Urdu 
(Language 
Studies - 

Phonetic and ) 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

404 Per  تاريخ إيران منذ العصر
الصفوي من خالل 
 نصوص متخصصة
History of Iran 

since the 
Safavid era 

through 
specialized texts 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

405 Per  المسرح(  –)القصة
 الفارسي في األدب

2 - - 2 30 20 10 40 100  
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(Fiction - 
theater) in 
Persian 
literature 

406 Per  فن المقال في
 األدب اإليراني

2 - - 2 30 20 10 40 100  

407 Per  التراث العربي في
 إيران

2 - - 2 30 20 10 40 100  

007 UNI ر١ّٕخ ثشش٠خ 

 

 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  رخظض إخز١بس٠خِمشساد 
013E Tuk  ٟاألدة اٌزشو– 

األسدٚ )ٔظٛص 

ِٓ اٌشؼش ٚإٌضش 

 اٌؾذ٠ش(

Turkish 

Literature - 

Urdu (Texts 

of Poetry and 

Modern 

Prose) 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

014E Per  ٟاألدة اٌشؼجٟ ف

 إ٠شاْ

Popular 

literature in 

Iran 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
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  اٌشاثؼخاٌفشلخ  
 (اٌضبِٓ)اٌّغزٜٛ 

 اٌشث١غفظً 

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

408 Per  الشعر الفارسً منذ

 العصر الصفوي

Persian poetry 

since the Safavid 

era 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

409 Per  اللغة الفارسٌة )أسالٌب

 حدٌثة(

Persian language 

(modern technics) 

 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

410 Per  الترجمة من الفارسٌة

 (2وإلٌها )

Translation from 

and into Persian 

(2) 

الترجمة من  100 40 10 20 30 2 - - 2

 (1الفارسٌة وإلٌها)

Translation 

from and into 

Persian (1) 

411 Per ًاألدب الفارسً الصوف 

Persian Mystic 

Literature 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

412 Per  األدب الفارسً خارج

 إٌران )فً المهجر(

Persian literature 

3outside Iran (in 

diaspora) 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

413 Per  الشعر الفارسً الحدٌث

 والمعاصر
2 - - 2 30 20 10 40 100  

414 Per  ًاألدب المقارن )عرب– 

 فارسً(

 

2 - - 2 30 20 10 40 100  
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98 
 

008 UNI  اٌفٓ فٟ ػظش إٌٙضخ

 أٚ

 اٌفٓ اٌؾذ٠ش

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

015E Per ً100 40 10 20 30 2 - - 2 التصوف اإلٌران - 
016E Tuk  النثر التركً/ االردي

 الحدٌث

Modern 

Turkish/Urdu 

prose  

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
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 ٚآداثٙبشؼجخ اٌٍغخ اٌؼجش٠خ 
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 شؼجخ اٌٍغخ اٌؼجش٠خ ٚآداثٙب 

 تدريب نظري   

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

 

201 Heb ( 3نحو اللغة العبرٌة) 

Hebrew grammar 

(3) 

نحو اللغة  100 40 10 20 30 2 - - 2

 (2العبرٌة )

Hebrew 
grammar (2) 

202 Heb  نصوص عبرٌة

 (1حدٌثة)

Modern Hebrew 

Texts (1) 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

203 Heb ( 1محادثة واستماع) 

Conversation and 

listening (1) 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

204 Heb  مدخل إلى العهد القدٌم

 مع النصوص

Introduction to 

the Old 

Testament with 

texts 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

205 Heb الدٌانة الٌهودٌة 

Jewish religion 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

002 UNI  ِٙبساد اٌزفى١ش

 اٌؼٍّٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

005 FAC 3اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 003 

 ٣اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

006 FAC  3اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 004 

اٌٍغخ 

 ٣اإلٔغ١ٍض٠خ 

  

 
 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

05E 
Heb 

 العامٌة العبرٌة

Hebrew slang 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
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06E Heb ٌهود أوربا 

Jews of 

Europe 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
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 الفرقة  الثانية 
 )المستوى الرابع(
 فصل الربيع

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

206 Heb (4نحو المغة العبرية) 
Hebrew grammar 

(4) 

نحو المغة  100 40 10 20 30 2 - - 2
 (3العبرية)

Hebrew 
grammar 

(3) 
207 Heb  نصوص عبرية

 (2حديثة)
Modern Hebrew 

Texts (2) 

عبرية  نصوص 100 40 10 20 30 2 - - 2
 (1حديثة)

Modern 
Hebrew 
Texts (1) 

208 Heb (نشاء  (1محادثة وا 
Conversation 

and expression 
(1) 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

209 Heb  لغة أرامية أو سريانية
 (1مع النصوص)

Aramaic or 
Syriac language 

2 - - 2 30 20 10 40 100  
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with texts (1) 
210 Heb  اإلسرائيميالمجتمع 

Israeli society 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

004 UNI ٍٟاٌفٓ اٌزشى١ 

 أٚ 

 اٌّٛع١مٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

007 FAC 4اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 005 

اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

(٣) 

008 FAC  4اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 006 

اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ 

(٣) 

  

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

07E Heb ييود الشرق 
Jews of the East 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

08E Heb  نقوش ومخطوطات
 سامية

Inscriptions and 
Semitic 

manuscripts 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
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 اٌفشلخ  اٌضبٌضخ 

 )اٌّغزٜٛ اٌخبِظ(

 فظً اٌخش٠ف

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

301 Heb  نصوص عبرية
 (3حديثة)

Modern Hebrew 
Texts (3) 

نصوص عبرية  100 40 10 20 30 2 - - 2
 (2حديثة)

Modern 
Hebrew 

Texts (2) 
302 Heb (2محادثة واستماع) 

Conversation 
and listening (2) 

محادثة  100 40 10 20 30 2 - - 2
 (1واستماع)

Conversation 
and listening 

(1) 
303 Heb  المغة األرامية أو

السريانية مع 
 (2النصوص)

Aramaic or 
Syriac language 
with texts (1) 

المغة األرامية أو  100 40 10 20 30 2 - - 2
 (1السريانية)

Aramaic or 
Syriac 

language 
with texts (1) 

304 Heb عبرية المشنا 

Hebrew Mishna 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

305 Heb  األدب العبري تاريخ
 الحديث والمعاصر

History of 

2 - - 2 30 20 10 40 100  
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modern and 
contemporary 

Hebrew 
literature 

306 Heb النثر العبرى القديم 

Ancient Hebrew 
prose 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

307 Heb  100 40 10 20 30 2 - - 2 تفاسير العيد القديم  

005 UNI  ُاٌّؼٍِٛبدٔظ  2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

09E Heb  الفرق والطوائف
 الييودية

Jewish sects 
and troupes 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

010E Heb  نصوص متخصصة
بمغة أوربية 

 Specializedحديثة
texts in modern 

European 
language 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 المجموع
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 اٌفشلخ  اٌضبٌضخ 

 )اٌّغزٜٛ اٌغبدط(

 اٌشث١غفظً 

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

308 Heb (نشاء  (2محادثة وا 

Conversation 
and expression 

(2) 

محادثة  100 40 10 20 30 2 - - 2
نشاء)  (1وا 

Conversation 
and 

expression 
(1) 

309 Heb (3محادثة واستماع) 

Conversation 
and listening (3) 

 محادثة 100 40 10 20 30 2 - - 2

 (2واستماع)

Conversation 
and listening 

(2) 
310 Heb أدب عبرى وسيط 

Hebrew 
Medieval 
literature 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

311 Heb  مدخل إلى التممود
 والمدراشيم

Introduction to 
the Talmud and 

the Midrash 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

312 Heb  100 40 10 20 30 2 - - 2النثر العبري الحديث  
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 والمعاصر

Modern and 
contemporary 
Hebrew prose 

313 Heb الحركة الصييونية 

The Zionist 
movement 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

314 Heb  الترجمة من العبرية
لييا   3وا 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

006 UNI  اٌغ١ّٕب 

 أٚ 

 اٌذساِب

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

  

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

011E Heb  نماذج من القصة
 العبرية الحديثة

Models of the 
modern Hebrew 

fiction and 
poetry 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

012E Heb 100 40 10 20 30 2 - - 2 الشعر العبرى الحديث - 
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  اٌشاثؼخاٌفشلخ  

 (اٌغبثغ)اٌّغزٜٛ 

 اٌخش٠ف فظً

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

401 Heb أساليب عبرية حديثة 

Modern Hebrew 
techniques 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

402 Heb  الترجمة من العبرية
لييا)  (1وا 

Translation from 
and into Hebrew 
(1) 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

403 Heb الدراما العبرية الحديثة 

Modern Hebrew 
Drama 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

404 Heb الشعر العبرى المعاصر 

Contemporary 
Hebrew poetry 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

405 Heb األدب المقارن 

Comparative 
literature 

 

1 

 

3 

 

- 

 

2 

30 20 10 40 100  

406 Heb 100 40 10 20 30 2 - - 2 النحو المقارن - 
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Comparative 
grammar 

417 Heb  النقد األدبً الحدٌث

 فً إسرائٌلوالمعاصر 

Modern and 

contemporary 

literary criticism in 

Israel 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

007 UNI 100 40 10 20 30 2 - - 2 ر١ّٕخ ثشش٠خ - 

 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ
013E Heb مقارنة أدٌان 

Comparison of 

Religions 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

014E Heb مناهج بحث 

Search 

methods 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
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  اٌشاثؼخاٌفشلخ  
 (اٌضبِٓ)اٌّغزٜٛ 

 اٌشث١غفظً 

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

408 Heb الترجمة من العبرٌة 
 (2وإلٌها)

Translation from 

and into Hebrew 

(2) 

الترجمة من العبرٌة  100 40 10 20 30 2 - - 2

 (1وإلٌها)

Translation 

from and into 

Hebrew (1) 
409 Heb عرب إسرائٌل 

 

2 - - 2 30 20 10 40 100  
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410 Heb  األداب األرامٌة أو

 السرٌانٌة

Aramaic or Syriac 

literature 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

411 Heb فقه اللغات السامٌة 

Jurisprudence of 

Semitic Languages 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

412 Heb  الرواٌة العبرٌة الحدٌثة

 والمعاصرة

Modern and 

contemporary 

Hebrew novel 

2 - - 2 30 20 10 40 100  

413 Heb  الفلسطٌنً األدب

 المكتوب بالعبرٌة
2 - - 2 30 20 10 40 100  

414 Heb  النظرٌة األدبٌة

 المعاصرة
2 - - 2 30 20 10 40 100  

008 UNI  اٌفٓ فٟ ػظش إٌٙضخ 

 أٚ اٌفٓ اٌؾذ٠ش

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

  

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

015E Heb  ًالنظام السٌاسى ف

 إسرائٌل

The political 

system in Israel 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

016E Heb ٌهود األندلس 

The Jews of 

Andalusia 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 ساعة  65  المجموع



  اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ ٌى١ٍخ ا٢داة عبِؼخ اٌف١َٛ )ِشؽٍخ ا١ٌٍغبٔظ ( ثٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح  

110 
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 الفرقة  األولي

 )المستوى األول(
 فصل الخريف

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

101 FRA ( 1قراءة ومحادثة ) 100 40 10 20 30 2 2 - 1 - 
102 FRA   100 40 10 20 30 2 2 - 1   1صوتٌات - 
103 FRA  نصوص أدبٌة مختارة

 )قصة قصٌرة(     

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

104 FRA  0ٔؾٛ ٚرؼج١ش  1 - 2 2 30 20 10 40 100 - 
105 FRA  0رشعّخ  2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
001 UNI ْ100 40 10 20 30 2 - - 2 ؽمٛق اإلٔغب - 
001 FAC  1اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 - 
002 FAC  1اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 - 

 

 
 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

01F FRA  100 40 10 20 30 2 2 - 1 تذوق أدبي - 
02F FRA 100 40 10 20 30 2 2 - 1 تدريب علي الكتابة - 
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 الفرقة  األولي 
 )المستوى الثاني(
 فصل الربيع

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

106 FRA  0ٔؾٛ ٚرؼج١ش 1َؾٕ ٔرؼجٛش  100 40 10 20 30 2 2  1   

107 FRA   1صوتيات  100 40 10 20 30 2   2   2صوتٌات 

108 FRA  ًتعبٌر كتاب

   1ومحادثة

2   2 30 20 10 40 100  

109 FRA  0رشعّخ 1رشعًخ  100 40 10 20 30 2 2  1   

110 FRA  ِذخً إٌٝ األدة

 اٌفشٔغٟ

2   2 30 20 10 40 100  

002 UNI ُاٌفٓ اٌّظشٞ اٌمذ٠ 

 أٚ 

اٌفٓ اٌمجطٟ 

 ٚاإلعالِٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

003 FAC  2اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 001 

 1انهغخ انؼشثٛخ 

004 FAC  2اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 002 

 1انهغخ اإلَغهٛضٚخ 

 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ
03F FRA  100 40 10 20 30 2 2 - 1 1استماع وإمالء  
04F FRA  1محادثة واستماع  1 - 2 2 30 20 10 40 100  
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 الفرقة  الثانية 
 )المستوى الثالث(
 فصل الخريف

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

201 FRA ( 2قراءة ومحادثة ) 1قراءة ومحادثة 100 40 10 20 30 2   2  

202 FRA  صوتٌات ومهارات

 1قراءة 

1  2 2 30 20 10 40 100  

203 FRA      100 40 10 20 30 2   2 ثٕبء اٌّفشداد  
204 FRA  نصوص أدبٌة مختارة

 )شعر ونثر(   

2   2 30 20 10 40 100  

205 FRA  ٣رشعّخ 2رشعًخ  100 40 10 20 30 2   2   

002 UNI ٍّٟ100 40 10 20 30 2 - - 2 ِٙبساد اٌزفى١ش اٌؼ - 
005 FAC 3اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 003 

 2انهغخ انؼشثٛخ 

006 FAC  3اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 004 

انهغخ اإلَغهٛضٚخ 

2 

  

 
 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

05F FRA  1استماع وإمالء  100 40 10 20 30 2 - - 2 2استماع وإمالء 

06F FRA 100 40 10 20 30 2 - - 2 استماع ومحادثة - 
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 الفرقة  الثانية 
 )المستوى الرابع(
 فصل الربيع

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

201 FRA  نصوص أدبٌة مختارة

 )رواٌة(

2   2 30 20 10 40 100  

202 FRA 100 40 10 20 30 2   2 لغة فرنسٌة ألغراض خاصة  
203 FRA   صوتٌات ومهارات قراءة

2 

صوتيات  100 40 10 20 30 2 2  1
ومهارات 

 6 قراءة
204 FRA 100 40 10 20 30 2   2 مدخل إلى الثقافة الفرنسٌة  
205 FRA 100 40 10 20 30 2   2 مقدمة إلى علم اللغة  
004 UNI ٍٟاٌفٓ اٌزشى١ 

 أٚ

 اٌّٛع١مٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

007 FAC 4اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 005 

انهغخ انؼشثٛخ 

(3) 

008 FAC  4اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 006 

انهغخ 

 (3)اإلَغهٛضٚخ 

 
 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

07F 
FRA 

ورشة عمل ومهارات كتابة 

1 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

08F 
FRA 

العالقات المصرية 

 الفرنسية

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
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 اٌفشلخ  اٌضبٌضخ 

 )اٌّغزٜٛ اٌخبِظ(

 فظً اٌخش٠ف

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

301 FRA ( 3قراءة ومحادثة ) قراءة ومحادثة  100 40 10 20 30 2 2  1

(2 ) 

302 FRA  ٤رشعّخ 3رشعًخ  100 40 10 20 30 2   2   

303 FRA  100 40 10 20 30 2   2 17، 16حضارة ق  
304 FRA  ًأدب فرنكفونً )العرب

 الناطق بالفرنسٌة( 

2   2 30 20 10 40 100  

305 FRA ( 16 قشرح نصوص ،

  ) مسرح وشعر( (17

2   2 30 20 10 40 100  

005 UNI 100 40 10 20 30 2 - - 2 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد - 
009 FAC ( 5اللغة العربٌة   )  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 007 

انهغخ انؼشثٛخ 

(4) 

010 FAC ( 5اللغة اإلنجلٌزٌة)  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 008 

انهغخ 

 (4)اإلَغهٛضٚخ 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

09F 
FRA 

ورشة عمل ومهارات كتابة 

2 

ورشة عمل  100 40 10 20 30 2 - - 2

     1ومهارات كتابة

010F FRA 100 40 10 20 30 2 - - 2 الترجمة العلمية - 
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 اٌفشلخ  اٌضبٌضخ 

 اٌغبدط()اٌّغزٜٛ 

 اٌشث١غفظً 

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

306 FRA  )ً100 40 10 20 30 2   2 أدب فرنكفونً )أفرٌق  

307 FRA  حضارة فرنسٌة  القرنٌن

 19و  18

2   2 30 20 10 40 100  

308 FRA  شرح نصوص القرنٌن

  19و  18

2   2 30 20 10 40 100  

309 FRA 100 40 10 20 30 2   2 لغوٌات  
310 FRA 100 40 10 20 30 2   2 فنون وآداب  
006 UNI  اٌغ١ّٕب 

 أٚ 

 اٌذساِب

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

011 FAC ( 6اللغة العربٌة   )  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 009 

انهغخ انؼشثٛخ 

(5) 

012 FAC ( 6اللغة اإلنجلٌزٌة)  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 010 

انهغخ اإلَغهٛضٚخ 

(5) 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

011F 

FRA 

ترجمة  متخصصة من 

الفرنسية و اليها ) قانونية 

 واقتصادية (

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

012F 
FRA 

تعبير كتابي  100 40 10 20 30 2 2 - 1   2تعبير كتابي ومحادثة

   1ومحادثة
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  اٌشاثؼخاٌفشلخ  

 (اٌغبثغ)اٌّغزٜٛ 

 فظً اٌخش٠ف

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

401 FRA 100 40 10 20 30 2 2  1 المقال  

402 FRA ( 1ادب مقارن) 100 40 10 20 30 2   2  
403 FRA  100 40 10 20 30 2   2 21و  20حضارة ق  
404 FRA  100 40 10 20 30 2 2  1  20شرح نصوص القرن  
405 FRA  مناهج البحث باللغة

 الفرنسٌة )تطبٌقات(

 

1 

 

3 

 

- 

 

2 

30 20 10 40 100  

007 UNI 100 40 10 20 30 2 - - 2 ر١ّٕخ ثشش٠خ - 
013 FAC ( 7اللغة العربٌة   )  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 011 

انهغخ انؼشثٛخ 

(6) 

014 FAC ( 7اللغة اإلنجلٌزٌة)  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 012 

انهغخ اإلَغهٛضٚخ 

(6) 

  

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

013F 
FRA 

أدب فرنكفوني  100 40 10 20 30 2 - - 2 أدب فرنكفوني )غربي( 

(1 ) 

014F 
FRA 

اٌزشعّخ األدث١خ 

 )إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك(

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
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  اٌشاثؼخاٌفشلخ  
 (اٌضبِٓ)اٌّغزٜٛ 

 اٌشث١غفظً 

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

406 FRA  ٥رشعّخ 4رشعًخ  100 40 10 20 30 2 2  1   

407 FRA         ً100 40 10 20 30 2   2 النقد األدب  
408 FRA  100 40 10 20 30 2   2  21شرح نصوص القرن  
409 FRA ٟ100 40 10 20 30 2   2 ػٍُ اٌٍغخ االعزّبػ  
410 FRA  

 ِششٚع اٌزخشط 

 

2 

 

4 

 

- 

 

4 

لٌس 

للمقرر 

اختبار 

 تحرٌري

 

50 

 

50 

لٌس 

للمقرر 

اختبار 

 تحرٌري

100  

008 UNI  اٌفٓ فٟ ػظش إٌٙضخ 

 أٚ 

 اٌفٓ اٌؾذ٠ش

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

015 FAC ( 8اللغة العربٌة   )  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 013 

انهغخ انؼشثٛخ 

(7) 

016 FAC ( 8اللغة اإلنجلٌزٌة)  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 014 

انهغخ اإلَغهٛضٚخ 

(7) 

 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

015F FRA ( 2ادب مقارن) (1ادب مقارن ) 100 40 10 20 30 2 - - 2 

016F FRA 100 40 10 20 30 2 - - 2 أدب مترجم إلى الفرنسية - 
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 الئحة قسم اللغة الصٌنٌة

 

 الفرقة  األولي  
 األول()المستوى 

 فصل الخريف

رقم 
 المقرر

 اسم المقرر الكود

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

101 CHI (6محادثة واستماع)  2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

102 CHI (6) الصينية المغة قواعد  2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

103 CHI 100 40 10 20 30 2 - - 2  رموز وكتابة نصوص - 

104 CHI 100 40 10 20 30 2 - - 2  الصينية المغة صوتيات - 

105 CHI ( 6الثقافة الصينية)  2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

001 UNI ْ100 40 10 20 30 2 - - 2 ؽمٛق اإلٔغب - 
001 FAC  1اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 - 
002 FAC  1اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 - 

 
 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 

01E CHI ( 6مطالعات) 100 40 10 20 30 2 - - 2 - 

02E CHI 100 40 10 20 30 2 - - 2 (6) مقال - 
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 الفرقة  األولي 
 )المستوى الثاني(
 فصل الربيع

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

106 CHI 100 40 10 20 30 2 - - 2  مطالعات  
107 CHI (6محادثة واستماع) 100 40 10 20 30 2 - - 2  (5واستماع) محادثة 
108 CHI قواعد المغة  100 40 10 20 30 2 - - 2  (5الصينية) المغة قواعد

 (6الصينية)
109 CHI 100 40 10 20 30 2 - - 2  (6عامة) نصوص  
110 CHI لى من ترجمة   100 40 10 20 30 2 - - 2  العربية وا 
002 UNI ُاٌفٓ اٌّظشٞ اٌمذ٠ 

 أٚ 

اٌفٓ اٌمجطٟ 

 ٚاإلعالِٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

003 FAC  2اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 001 

 0اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

004 FAC  2اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 002 

 0اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ 

  
 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 

03E CHI     100 40 10 20 30 2 - - 2 (5) مطالعات  
04E CHI      100 40 10 20 30 2 - - 2 (5) مقال  
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 الفرقة  الثانية 
 )المستوى الثالث(
 فصل الخريف

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

201 CHI قواعد المغة  100 40 10 20 30 2 - - 2 (9) المغة الصينية قواعد
 (5الصينية)

202 CHI نصوص  100 40 10 20 30 2 - - 2 (5) عامة نصوص
 (6عامة)

203 CHI 100 40 10 20 30 2 - - 2 (6) العربية من ترجمة  
204 CHI 100 40 10 20 30 2 - - 2 (6) وحضارة أدب تاريخ  
205 CHI 100 40 10 20 30 2 - - 2 (6) العربية إلى ترجمة  
003 UNI  ِٙبساد اٌزفى١ش

 اٌؼٍّٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

005 FAC 3اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 003 

اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

٣ 

006 FAC  3اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 004 

اٌٍغخ 

 ٣اإلٔغ١ٍض٠خ 

  

 
 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 

05E CHS 100 40 10 20 30 2 - - 2 (6) واستماع محادثة - 
06E CHS 100 40 10 20 30 2 - - 2 (6) ومطالعات مقال - 
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 الفرقة  الثانية 
 )المستوى الرابع(
 فصل الربيع

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

206 CHI قواعد المغة  100 40 10 20 30 2 - - 2  (7المغة الصينية) قواعد
 (9الصينية)

207 CHI 100 40 10 20 30 2 - - 2  ونثر نصوص  
208 CHI العربية من ترجمة 

لييا   (5)وا 
 العربية من ترجمة 100 40 10 20 30 2 - - 2

لييا  (6)وا 
209 CHI تاريخ أدب  100 40 10 20 30 2 - - 2 (5) وحضارة أدب تاريخ

 (6وحضارة)
210 CHI صينية   ثقافة 100 40 10 20 30 2 - - 2 (2صينية)  ثقافة

(6) 
004 UNI ٍٟاٌفٓ اٌزشى١ 

 أٚ

 اٌّٛع١مٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100  

007 FAC  4العربٌةاللغة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 005 

اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

(٣) 

008 FAC  4اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 006 

اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ 

(٣) 

  

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 

07E CHI محادثة 100 40 10 20 30 2 - - 2  (5واستماع) محادثة 
  (6واستماع)

08E CHI مقال 100 40 10 20 30 2 - - 2  (5ومطالعات) مقال 
 (6ومطالعات)
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 اٌفشلخ  اٌضبٌضخ 

 )اٌّغزٜٛ اٌخبِظ(

 فظً اٌخش٠ف

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

301 CHI 100 40 10 20 30 3 - 2 2 (6) لغوية دراسات  
302 CHI 100 40 10 20 30 3 - 2 2 وقصة نصوص  
303 CHI تاريخ أدب  100 40 10 20 30 2 - - 2 (9) أدب وحضارة تاريخ

 (5وحضارة)
304 CHI العربية من ترجمة 

لييا   (9)وا 
ترجمة من  100 40 10 20 30 3 - 2 2

ليياالعربية  (5)وا 
305 CHI محادثة  100 40 10 20 30 3 - 2 2 (3واستماع) محادثة

 (5واستماع)
005 UNI 100 40 10 20 30 2 - - 2 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد - 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 

09E CHI 100 40 10 20 30 2 - - 2  مقال - 
010E CHI 100 40 10 20 30 2 - - 2  صينية ثقافة - 
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 اٌفشلخ  اٌضبٌضخ 

 )اٌّغزٜٛ اٌغبدط(

 فظً اٌشث١غ

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

 306 CHI (6دراسات لغوية) 100 40 10 20 30 3 - 2 2 (5) لغوية دراسات 
307 CHI  100 40 10 20 30 3 - 2 2 )ونقد شعر ( نصوص  
308 CHI تاريخ أدب  100 40 10 20 30 2 - - 2 (7) أدب وحضارة تاريخ

 (9وحضارة)
309 CHI ترجمة من  100 40 10 20 30 3 - 2 2 (5) العربية من ترجمة

 (6العربية)
310 CHI ترجمة إلى  100 40 10 20 30 3 - 2 2  (5العربية) إلى ترجمة

 (6العربية)
006 UNI  اٌغ١ّٕب 

 أٚ

 اٌذساِب

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

  

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 

011E CHI (5) مطالعات 100 40 10 20 30 2 - - 2 (9) مطالعات 
012E CHI 100 40 10 20 30 2 - - 2  صينية ثقافة - 
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 اٌفشلخ  اٌشاثؼخ 

 )اٌّغزٜٛ اٌغبثغ(

 فظً اٌخش٠ف

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

401 CHI وبالغة لغوية دراسات 
(6) 

2 2 - 3 30 20 10 40 100  

402 CHI (9محادثة واستماع) 100 40 10 20 30 3 - 2 2 (7واستماع) محادثة 
403 CHI 100 40 10 20 30 3 - 2 2  ورواية نصوص  
404 CHI 100 40 10 20 30 2 - - 2  الصينية الحضارة  
405 CHI ترجمة إلى  100 40 10 20 30 3 - 2 2 (9) العربية إلى ترجمة

 (5العربية)
007 UNI 100 40 10 20 30 2 - - 2 ر١ّٕخ ثشش٠خ - 

 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 
013E CHI (6) مقال 100 40 10 20 30 2 - - 2 (5) مقال 
014E CHI (5) مطالعات 100 40 10 20 30 2 - - 2 (9) مطالعات 
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 اٌفشلخ  اٌشاثؼخ 
 )اٌّغزٜٛ اٌضبِٓ(

 فظً اٌشث١غ

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

406 CHI لغوية دراسات 100 40 10 20 30 3 - 2 2  (5وبالغة) لغوية دراسات 
 (6وبالغة)

407 CHI 100 40 10 20 30 3 - 2 2  ومسرح نصوص  

408 CHI 100 40 10 20 30 2 - - 2  األدب الصيني إلى مدخل  

409 CHI إلى العربية ترجمة 100 40 10 20 30 3 - 2 2 (7إلى العربية) ترجمة 
(9 

410 CHI من العربية ترجمة 100 40 10 20 30 3 - 2 2 (9) من العربية ترجمة 
(5) 

008 UNI ٓفٟ ػظش إٌٙضخ  اٌف  

 أٚ

اٌؾذ٠ش اٌفٓ   

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

  

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 

015E CHI محادثة  100 40 10 20 30 2 - - 2 (9) محادثة واستماع
 (5واستماع)

016E CHI (9مطالعات ) 100 40 10 20 30 2 - - 2 (7) مطالعات 
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 الفرقة  األولي 
 )المستوى األول(

 (Hist11فصل الخريف)

رقم 
 المقرر

 المقرراسم  الكود

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

101 Hist 

  

علم التارٌخ ومنهج البحث 

 التارٌخً

1 3 - 2 30 20 10 40 100 - 

102 Hist (1)مصر القدٌم  تارٌخ  2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
103 Hist 100 40 10 20 30 2 - - 2 تارٌخ العرب  قبل اإلسالم - 
104 Hist 100 40 10 20 30 2 - - 2 تارٌخ اإلغرٌق وحضارتهم - 
105 Hist  تارٌخ أوروبا فً مدخل

 العصور الوسطى

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

001 UNI ْ100 40 10 20 30 2 - - 2 ؽمٛق اإلٔغب - 
001 FAC  1اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 - 
002 FAC  1اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 - 

  

 
 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

01 Hist 100 40 10 20 30 2 - - 2 معالم التارٌخ االقتصادي - 
02 

Hist 
معالم تارٌخ الفكر 

 السٌاسً

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
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 الفرقة  األولي 
 )المستوى الثاني(

 (Hist12فصل الربيع)

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات الساعاتعدد 
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

106 Hist  (2)تاريخ مصر القديم  (1)مصر القديم تاريخ 100 40 10 20 30 2 - - 2 
His102 

107 Hist 100 40 10 20 30 2 - - 2 تاريخ الرومان وحضارتهم - 
108 Hist  في أواخر تاريخ أوروبا

الوسطى رالعصو  

مدخل تاريخ أوروبا  100 40 10 20 30 2 -  2
 في العصور الوسطى

His105 
109 Hist  تاريخ الدولة العربية

  اإلسالمية

تاريخ العرب  قبل  100 40 10 20 30 2 - - 2
 His103 اإلسالم

 
110 Hist  عصر  فيتاريخ مصر

 البطالمة
2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

002 UNI ُاٌفٓ اٌّظشٞ اٌمذ٠ 

 أٚ اٌمجطٟ ٚاإلعالِٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

003 FAC  2اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 001 

 0اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

004 FAC  2اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 002 

 0اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ 

  

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ
03 Hist 100 40 10 20 30 2 - - 2 مصادر التاريخ القديم - 
04 

Hist 

تاريخية باللغة نصوص 

االنجليزية في التاريخ 

 القديم

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
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 الفرقة  الثانية 
 )المستوى الثالث(

 (Hist21فصل الخريف)

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

201 Hist تاريخ الدولة  100 40 10 20 30 2 - - 2 تارٌخ الدولة األموٌة
  العربية اإلسالمية

HIS109 

202 Hist  تارٌخ وحضارات الشرق

 (1األدنى القدٌم )
2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

203 Hist  عصر  فًتارٌخ مصر

 الرومان

 فيتاريخ مصر  100 40 10 20 30 2 - - 2
 عصر البطالمة

His110 

204 Hist وحضارات الشرق  تاريخ

 األدنى في العصرالهللينستي

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

205 Hist 100 40 10 20 30 2 - - 2 تارٌخ الدولة البٌزنطٌة - 
003 UNI ٍّٟ100 40 10 20 30 2 - - 2 ِٙبساد اٌزفى١ش اٌؼ - 
005 FAC 3اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 003 

 0اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

006 FAC  3اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 004 

اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ 

0 

  

 
 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

05 Hist  مصادر التاريخ اليوناني
 والروماني

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
06 

Hist 

 نصوص تاريخية باللغة

االنجليزية في التاريخ 

 اليوناني والروماني

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
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 الفرقة  الثانية 
 )المستوى الرابع(

 (Hist22فصل الربيع)

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

206 Hist  تاريخ وحضارات الشرق

(2األدنى القديم)  

تاريخ وحضارات  100 40 10 20 30 2 - - 2
الشرق األدنى 

 (1القديم )
His202 

207 Hist  العباسيةتاريخ الدولة تاريخ الدولة  100 40 10 20 30 2 - - 2 
 االموية

His201 
208 Hist  العصر  فيتاريخ مصر

 البيزنطي

 فيتاريخ مصر  100 40 10 20 30 2 - - 2
 عصر الرومان
His203 

209 Hist  تاريخ اإلمبراطورية

 الرومانية

تاريخ الرومان  100 40 10 20 30 2 - - 2
 وحضارتهم
Hist107 

2010 Hist  يٕضٕع فٙ انؾضبسح

 انًقشٚخ انمذًٚخ

مصر  تاريخ 100 40 10 20 30 2 - - 2
 (2)القديم

His106 
004 UNI ٍٟاٌفٓ اٌزشى١ 

 أٚ

 اٌّٛع١مٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

007 FAC 4اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 005 

اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

(٣) 

008 FAC  4اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 006 

اٌٍغخ 

 (٣)اإلٔغ١ٍض٠خ 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

07 Hist تارٌخ العصور  مصادر
 الوسطً

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
08 

Hist 

نصوص تاريخية باللغة 

االنجليزية في تاريخ العصور 

 الوسطي الوسطي

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
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 اٌفشلخ  اٌضبٌضخ 

 )اٌّغزٜٛ اٌخبِظ(

 (Hist31)فظً اٌخش٠ف

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات الساعاتعدد 
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

301 Hist  تارٌخ مصر اإلسالمٌة حتى

اإلخشٌدينهاٌة العصر   

2 - - 2 30 20 10 40 100  

302 Hist  100 40 10 20 30 2 - - 2 تارٌخ أوربا الحدٌث  
303 Hist تارٌخ الدولة  100 40 10 20 30 2 - - 2 الحضارة البٌزنطٌة

 البٌزنطٌة
Hist205 

304 Hist  تارٌخ الدول اإلسالمٌة

شرقمال فًالمستقلة   

2 - - 2 30 20 10 40 100  

305 Hist  فً العصر تارٌخ المغرب

 اإلسالمً

2 - - 2 30 20 10 40 100  

306 Hist 100 40 10 20 30 2 - - 2 الحضارة االسالمٌة  
307 Hist  نصوص تارٌخٌة باللغة

 العربٌة

2 - - 2 30 20 10 40 100  

005 UNI  ٍِٝٙبساد اٌجؾش ػ

 شجىبد االٔزشٔذ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

09 Hist  مبادئ اللغة المصرية
 (1القديمة)

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
010 

Hist 
مبادئ اللغة األوروبٌة 

(  1القدٌمة )  

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 ساعة  65  المجموع
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 اٌفشلخ  اٌضبٌضخ 

 (غبدط)اٌّغزٜٛ اٌ

 (Hist32)شث١غفظً اٌ

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

308 Hist 100 40 10 20 30 2 - - 2 تارٌخ الدولة الفاطمٌة Hist301 
تاريخ مصر 

 االسالمية

309 Hist تاريخ أوربا  100 40 10 20 30 2 - - 2 تارٌخ أوربا المعاصر
 الحديث

Hist302 

3010 Hist بٌن الشرق والغرب العالقات  2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
3011 Hist   تارٌخ مصر الحدٌث  2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
3012 Hist  تارٌخ األندلس فً العصر

 اإلسالمً

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

3013 Hist 100 40 10 20 30 2 - - 2 تارٌخ الدولة العثمانٌة - 
3014 HIS  100 40 10 20 30 2 - - 2 تارٌخ وحضارة الفٌوم - 
006 UNI  اٌغ١ّٕب 

 أٚ

 اٌذساِب

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

011 Hist 100 40 10 20 30 2 - - 2 مصادر التاريخ اإلسالمي - 
012 

Hist 

نصوص تاريخية باللغة 

االنجليزية في التاريخ 

 اإلسالمي

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 ساعة  65  المجموع
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  اٌشاثؼخاٌفشلخ                                                                         

 (اٌغبثغ)اٌّغزٜٛ 

 (Hist41)فظً اٌخش٠ف

رقم 
 المقرر

 اسم المقرر الكود

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

401 Hist 100 40 10 20 30 2 - - 2 تارٌخ الدولة األٌوبٌة Hist308  تاريخ
 الدولة الفاطمية

402 Hist تارٌخ آسٌا الحدٌث 

 والمعاصر

2 - - 2 30 20 10 40 100  

403 Hist  100 40 10 20 30 2 - - 2 تارٌخ العرب الحدٌث  
404 Hist  تارٌخ أفرٌقٌا الحدٌث

 والمعاصر

2 - - 2 30 20 10 40 100  

405 Hist  حضارة أوربا فً العصور

 الوسطً

في تاريخ أوروبا  100 40 10 20 30 2 - - 2
 رأواخر العصو

 الوسطى
Hist108  

 Geo 100 40 10 20 30 2 - - 2 الجغرافٌا السٌاسٌة  
406 Hist ً100 - 50 50 - 2 - 3 1 تدرٌب مٌدان  
007 UNI 100 40 10 20 30 2 - - 2 ر١ّٕخ ثشش٠خ - 

  

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

013 Hist 100 40 10 20 30 2 - - 2 مصادر التاريخ الحديث - 
014 

Hist 

نصوص تاريخية باللغة 

االنجليزية في التاريخ 

 الحديث

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 ساعة   65  المجموع
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 خ شاثؼاٌفشلخ  اٌ

 (ضبِٓ)اٌّغزٜٛ اٌ

 (Hist42)شث١غفظً اٌ

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

408 Hist  ًتارٌخ دولة الممالٌك ف

 مصر والشام

تاريخ الدولة  100 40 10 20 30 2 - - 2
 االيوبية

Hist401 
 

409 Hist الحدٌث  تارٌخ األمرٌكتٌن

 والمعاصر

2 - - 2 30 20 10 40 100  

4010 Hist تاريخ مصر  100 40 10 20 30 2 - - 2 تارٌخ مصر المعاصر
 الحديث

Hist3011 
4011 Hist فً تارٌخ المغول موضوع  2 - - 2 30 20 10 40 100  

4012 Hist تارٌخ العرب  100 40 10 20 30 2 - - 2 تارٌخ العرب المعاصر
 الحدٌث

Hist403 

4013 Hist مشروع التخرج 

 )قاعة بحث(

2 3 - 2 - 50 50 - 100 - 

 Geo 100 40 10 20 30 2 - - 2 الجغرافٌا االقتصادٌة - 
008 UNI ٓفٟ ػظش إٌٙضخ  اٌف  

 أٚ

اٌؾذ٠ش  اٌفٓ  

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

015 Hist 
مبادئ اللغة المصرٌة 

 (5)القدٌمة
2 - - 2 30 20 10 40 100 Hist09 

016 
Hist 

مبادئ اللغة األوروبٌة 

(    2القدٌمة  القدٌمة  )  

2 - - 2 30 20 10 40 100 
Hist010 

 ساعة  65  المجموع
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 الفرقة األولً )المستوى األول(

 فصل الخرٌف

رقم 
 المقرر

 اسم المقرر الكود

 الدرجات عدد الساعات
 

متطلبات 
 سابقة

 عملً تدرٌب نظري
إجمالً 
عدد 

 الوحدات

اختبار 
تكوٌنً 

(1) 

اختبار 
 2تكوٌنً 

 )شفوي(

 
أعمال 
 السنة

 مجموع تحرٌري

101 GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 الجغرافٌا الطبٌعٌة - 

102 GEO 100 40 10 20 30 2 2 - 1 مبادئ المساحة - 

103 GEO 100 40 10 20 30 2 2 - 1 جغرافٌة المناخ - 

104 GEO ً100 40 10 20 30 2 - - 2 جغرافٌة الوطن العرب - 

105 GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 جغرافٌة المٌاه العذبة - 

001 UNI 100 40 10 20 30 2 - - 2 حقوق اإلنسان - 

001 FAC  1اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 - 

002 FAC  1اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 - 
 

 

 مقرراً واحداً (من اآلتً )ٌختار الطالب  اختٌارٌةمقررات تخصص 

01E GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 االزمنة الجٌولوجٌة - 

02E GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 تغٌرات بٌئٌة - 

 ساعة 11 المجموع
 

 الفرقة األولً )المستوى الثانً(

 فصل الربٌع

رقم 
 المقرر

 اسم المقرر الكود

 الدرجات عدد الساعات
 

متطلبات 

 سابقة
 عملً تدرٌب نظري

إجمالً 
عدد 

 الوحدات

اختبار 
تكوٌنً 

(1) 

اختبار 
 2تكوٌنً 

 )شفوي(

 
أعمال 
 السنة

 مجموع تحرٌري

106 GEO 100 40 10 20 30 2 2 - 1 مقدمة نظم المعلومات الجغرافٌة  

107 GEO ً100 40 10 20 30 2 2 - 1 مبادئ الخرائط والحاسب اآلل  

108 GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 جغرافٌة اقتصادٌة  

109 GEO  100 40 10 20 30 2 - - 2 اوراسٌاجغرافٌة  

110 GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 جغرافٌة بشرٌة  

002 UNI 

  الفن المصري القدٌم

 أو 

 القبطً واإلسالمً

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

003 FAC  2اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 
FAC 001 

 1اللغة العربٌة 

004 FAC  2اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 
FAC 002 

 1اللغة اإلنجلٌزٌة 
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 مقرراً واحداً (من اآلتً )ٌختار الطالب  اختٌارٌةمقررات تخصص 

03E  100 40 10 20 30 2 - - 2 تارٌخ مصر الحدٌث والمعاصر  

04E  100 40 10 20 30 2 - - 2 تارٌخ مصر القدٌم  

 ساعة 11  المجموع

 

 )المستوى الثالث( الفرقة الثانٌة

 فصل الخرٌف

رقم 
 المقرر

 اسم المقرر الكود

 الدرجات عدد الساعات

 
 عملً تدرٌب نظري متطلبات سابقة

إجمالً 
عدد 

 الوحدات

اختبار 
تكوٌنً 

(1) 

اختبار 
تكوٌنً 

2 
 )شفوي(

 
أعمال 
 السنة

 مجموع تحرٌري

201 GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 جغرافٌة العمران  

202 GEO  100 40 10 20 30 2 2 - 1 االحصاء الجغرافً مبادئ  

203 GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 جغرافٌة السكان  

204 GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 جغرافٌة افرٌقٌا  

205 GEO  100 40 10 20 30 2 - - 2 العالم الجدٌدجغرافٌة  

003 UNI ً100 40 10 20 30 2 - - 2 مهارات التفكٌر العلم - 

005 FAC 100 40 10 20 30 2 - 3 1   3اللغة العربٌة FAC 003 
 3اللغة العربٌة 

006 FAC  3اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 004 
 3اللغة اإلنجلٌزٌة 

 
 

 واحداً(مقرراً من اآلتً )ٌختار الطالب  اختٌارٌةمقررات تخصص 

05E  100 40 10 20 30 2 - - 2 نصوص تخصصٌة فً الجغرافٌا الطبٌعٌة - 

06E  100 40 10 20 30 2 - - 2 نصوص تخصصٌة فً الجغرافٌا البشرٌة - 

 ساعة 11  المجموع

 

 )المستوى الرابع( الفرقة الثانٌة
 فصل الربٌع

رقم 
 المقرر

 اسم المقرر الكود

 الدرجات الساعاتعدد 

 
 عملً تدرٌب نظري متطلبات سابقة

إجمالً 
عدد 

 الوحدات

اختبار 
تكوٌنً 

(1) 

اختبار 
تكوٌنً 

2 
 )شفوي(

 
أعمال 
 السنة

 مجموع تحرٌري

206 GEO 100 40 10 20 30 2 2 - 1 بالحاسب االلً رائط التوزٌعاتخ  

207 GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 جغرافٌة حوض النٌل  

208 GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 جغرافٌة البحار والمحٌطات  

209 GEO  100 40 10 20 30 2 - - 2 الصناعةجغرافٌة  

210 GEO 100 40 10 20 30 2 2 - 1 مقدمه فً االستشعار عن بعد  

004 UNI ًأو الموسٌقً الفن التشكٌل  2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
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007 FAC 4 اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 
FAC 005 

 (3اللغة العربٌة )

008 FAC  4اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 
FAC 006 

 (3اللغة اإلنجلٌزٌة )
 

 مقرراً واحداً (من اآلتً مقررات تخصص إختٌارٌة )ٌختار الطالب 

07E GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 تطبٌقات االقتصاد فً الجغرافٌا - 

08E GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 سٌاحةجغرافٌة ال - 

 ساعة 11  المجموع

 

 الفرقة الثالثة )المستوى الخامس(
 فصل الخرٌف

رقم 
 المقرر

 اسم المقرر الكود

 الدرجات عدد الساعات
 

 عملً تدرٌب نظري متطلبات سابقة
إجمالً 
عدد 

 الوحدات

اختبار 
تكوٌنً 

(1) 

اختبار 
 2تكوٌنً 

 )شفوي(

 
أعمال 
 السنة

 مجموع تحرٌري

301 GEO 100 40 10 20 30 2 2 2 1 المناخ التطبيقي  

302 GEO 100 40 10 20 30 2 2 2 1 تصميم قواعد البيانات الجغرافية  

303 GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 جيومورفولوجيا  

304 GEO 100 40 10 20 30 2 2 - 1 الخرائط الكنتورية  

305 GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 الجغرافيا السياسية  

005 UNI 100 40 10 20 30 2 - - 2 مهارات البحث على شبكة االنترنت - 

306 GEO  100 40 10 20 30 2 - 3 1 دراسات بٌئٌة  

307 GEO 100 40 10 20 30 2 - 3 1 جٌولوجٌا  

 مقرراً واحداً (من اآلتً مقررات تخصص إختٌارٌة )ٌختار الطالب 

09E GEO  100 40 10 20 30 2 - - 2 اركيولوجيةتطبيقات جغرافية - 

010E GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 تقييم االثر البيئي - 

 ساعة 11  المجموع
 

 )المستوى السادس( الفرقة الثالثة

 فصل الربٌع

رقم 
 المقرر

 اسم المقرر الكود

 الدرجات عدد الساعات
 

متطلبات 
 سابقة

 عملً تدرٌب نظري
إجمالً 
عدد 

 الوحدات

اختبار 
تكوٌنً 

(1) 

اختبار 
 2تكوٌنً 

 )شفوي(

 
أعمال 
 السنة

 مجموع تحرٌري

308 GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 تطبيقات جيومورفولوجية  

309 GEO 100 40 10 20 30 2 2 2 1 االستشعار وتحميل المرئيات الفضائية  

310 GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 جغرافية النقل واالتصاالت  

311 GEO 100 40 10 20 30 2 2 - 1 خرائط جيولوجية  

312 GEO  مبادئ المساحة الجيوديسية
 والتاكيومترية

1 2 2 2 30 20 10 40 100  
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006 UNI 100 40 10 20 30 2 - - 2 السٌنما أو الدراما - 

313 GEO 100 40 10 20 30 2 - 3 1 الجغرافٌا الزراعٌة والغذاء  

314 GEO  الجغرافً وتطبٌقاتهاإلحصاء  1 3 - 2 30 20 10 40 100  
 

 

 مقرراً واحداً (من اآلتً )ٌختار الطالب  اختٌارٌةمقررات تخصص 

011E GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 التخطيط البيئي - 

012E ENG 100 40 10 20 30 2 - - 2 خرائط الطقس والمناخ - 

 ساعة 11  المجموع
 
 
 
 

 )المستوى السابع( الفرقة الرابعة

 فصل الخرٌف

رقم 
 المقرر

 اسم المقرر الكود
  الدرجات عدد الساعات

متطلبات 
 سابقة

 عملً تدرٌب نظري
إجمالً عدد 

 الوحدات
اختبار تكوٌنً 

(1) 
اختبار تكوٌنً 

 )شفوي( 2

 
أعمال 
 السنة

 مجموع تحرٌري

401 GEO 100 40 10 20 30 2 2 - 1 الطاقة غرافيةج  

402 GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 جغرافية األزمات والكوارث الطبيعية  

403 GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 جغرافية الصحاري واألراضي الجافة  

404 GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 جغرافية مصر الطبيعية  

405 GEO 
والدراسات مناىج البحث 
( *1الميدانية )  

- - 4 2 
لٌس للمقرر 
 50 50 اختبار تحرٌري

لٌس للمقرر 
  100 اختبار تحرٌري

007 UNI 100 40 10 20 30 2 - - 2 تنمٌة بشرٌة - 

406 GEO ٌالتسوٌق اإللكترونً ةجغراف  1 2 - 2 30 20 10 40 100  

407 GEO  مبادئ برمجة فً نظم المعلومات
  100 40 10 20 30 2 - 3 1 الجغرافٌة

 واحداً(مقرراً من اآلتً )ٌختار الطالب  اختٌارٌةمقررات تخصص 

013E GEO طبيعي موضوع خاص  2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

014E GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 قضايا سياسية معاصرة - 

 ساعة 11  المجموع
الفٌوم ٌحددها القسم سنوٌاً اٌام متقطعة لمدة أسبوع، وٌتم تقٌٌم الطالب  نخفضم بٌئة متمٌزة حولأقالٌم تتم الدراسة المٌدانٌة فً * 

 عملٌاً وشفوٌاً فً المٌدان وترصد درجتها نهاٌة الترم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ ٌى١ٍخ ا٢داة عبِؼخ اٌف١َٛ )ِشؽٍخ ا١ٌٍغبٔظ ( ثٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح  

142 
 

 )المستوى الثامن( الفرقة الرابعة
 فصل الربٌع

رقم 
 المقرر

 اسم المقرر الكود

  الدرجات عدد الساعات
متطلبات 

 سابقة
 عملً تدرٌب نظري

إجمالً 
عدد 

 الوحدات

اختبار 
 (1تكوٌنً )

اختبار تكوٌنً 
 )شفوي( 2

 
أعمال 
 السنة

 مجموع تحرٌري

408 GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 جغرافية مصر البشرية  

409 GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 جغرافٌة اقلٌم الفٌوم  

410 GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 جغرافية التخطيط والتنمية  

411 GEO 
مناىج البحث والدراسات الميدانية 

(2* )  
- - 4 2 

لٌس للمقرر 
 اختبار 

 
50 

 
50 

لٌس للمقرر 
اختبار 
 تحرٌري

 
100 

 

412 GEO 
 مشروع التخرج

 
 
2 

 
4 

 
- 

 
4 

لٌس للمقرر 
 اختبار 

 
50 

 
50 

لٌس للمقرر 
اختبار 
 تحرٌري

100  

008 UNI 
فً عصر النهضة أوالفن   

الحدٌثالفن   2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

413 GEO 100 40 10 20 30 2 - 3 1 قضايا جغرافية معاصرة  

414 GEO  ً100 40 10 20 30 2 - 3 1 التخطٌط العمران  

 

 واحداً(مقرراً من اآلتً )ٌختار الطالب  اختٌارٌةمقررات تخصص 

015E GEO 
برامج متقدمة فً نظم المعلومات 

 الجغرافٌة
2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

016E GEO 100 40 10 20 30 2 - - 2 موضوع خاص بشري - 

 ساعة 11  المجموع

لمدة أسبوع متصل  محافظة الفٌوم ٌحددها القسم  خارجمتمٌزة أقالٌم جغرافٌة تتم الدراسة المٌدانٌة فً * 
 عملٌاً وشفوٌاً فً المٌدان وترصد درجتها نهاٌة الترم.خاللها وٌتم تقٌٌم الطالب 
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 الفرقة األولي 
 )المستوى األول(
 فصل الخريف

رقم 
 المقرر

 اسم المقرر الكود

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

101 PSY 100 40 10 20 30 2 - - 2 عمم النفس العام - 
102 PSY 100 40 10 20 30 2 - - 2 تاريخ عمم النفس - 
103 PSY  عمم النفس االرتقائي

 )الطفولة(
2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

104 PSY 100 40 10 20 30 2 - - 2 )أ( اإلحصاء النفسي - 
105 PSY ٍُ100 40 10 20 30 2 - - 2 ٔظش٠بد اٌزؼ - 
001 UNI ْ100 40 10 20 30 2 - - 2 ؽمٛق اإلٔغب - 
001 FAC  1اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 - 
002 FAC  1اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 - 

 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

01E PHIL 100 40 10 20 30 2 - - 2 مدخل إلى فمسفة الفن - 
02E 

PHIL 
عّب١ٌبد اٌفٓ )ٔظش٠بد 

 فٟ ػٍُ اٌغّبي(

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 عبػخ  08  اٌّغّٛع
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 الفرقة األولي 
 )المستوى الثاني(
 فصل الربيع

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

 إجمالي عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

106 PSY 100 40 10 20 30 2 - - 2 عمم النفس االجتماعي  

107 PSY  عمم النفس االرتقائي
 )المراىقة(

2 - - 2 30 20 10 40 100 PSY 
103 

108 PSY 100 40 10 20 30 2 - - 2 نظريات عمم النفس  

109 PSY 100 40 10 20 30 2 - - 2 سيكولوجية اإلبداع  

110 PSY  عمم النفس
 لفسيولوجيا

2 - - 2 30 20 10 40 100 PSY 
102 

002 UNI ُاٌفٓ اٌّظشٞ اٌمذ٠ 

 أٚ اٌمجطٟ ٚاإلعالِٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

003 FAC  2اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 

001 

اٌٍغخ 

 0اٌؼشث١خ 

004 FAC  2اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 

002 

اٌٍغخ 

اإلٔغ١ٍض٠خ 

0 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ
03E SOC 100 40 10 20 30 2 - - 2 ِذخً إٌٝ ػٍُ االعزّبع  
04E SOC 100 40 10 20 30 2 - - 2 أٔضشٚثٌٛٛع١ب اعزّبػ١خ  

 عبػخ  08  اٌّغّٛع
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 اٌفشلخ  اٌضب١ٔخ

 )اٌّغزٜٛ اٌضبٌش(

 فظً اٌخش٠ف

سلُ 

 اٌّمشس
 اعُ اٌّمشس اٌىٛد

 اٌذسعبد ػذد اٌغبػبد

 

ِزطٍجبد 

 عبثمخ
 ػٍّٟ رذس٠ت ٔظشٞ

إعّبٌٟ 

ػذد 

 اٌٛؽذاد

اخزجبس 

رى٠ٕٟٛ 

(0) 

اخزجبس 

رى٠ٕٟٛ 

0 

 )شفٛٞ(

 

أػّبي 

 اٌغٕخ

 ِغّٛع رؾش٠شٞ

201 PSY 
النفسً  اإلحصاء

 )ب(

2 - - 2 
30 20 10 40 100 

PSY 

104 

 

202 PSY ٟ100 40 10 20 30 2 - 3 1 ػٍُ إٌفظ اٌزغش٠ج  

203 PSY 
د٠ٕب١ِبد اٌغّبػبد 

 اٌظغ١شح

2 - - 2 
30 20 10 40 100 PSY 

106 

204 PSY 
ػٍُ ٔفظ اٌشاشذ 

 ٚاٌّغٓ

2 - - 2 
30 20 10 40 100 PSY 

107 

205 PSY 
ثٍغخ ٔظٛص ٔفغ١خ 

 أغ١ٍض٠خ

2 - - 2 
30 20 10 40 100  

003 UNI 
ِٙبساد اٌزفى١ش 

 اٌؼٍّٟ
2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

005 FAC ٣اٌٍغخ اٌؼشث١خ  1 3 - 2 30 20 10 40 100 

FAC 

003 

اٌٍغخ 

اٌؼشث١خ 

0 

006 FAC  ٣اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ  1 3 - 2 30 20 10 40 100 

FAC 

004 

اٌٍغخ 

اإلٔغ١ٍض٠خ 

0 

 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 

05E PSY 100 40 10 20 30 2 - - 2 ػٍُ ٔفظ إداسح األصِبد - 

06E PSY ٟ100 40 10 20 30 2 - - 2 ػٍُ إٌفظ اٌج١ئ - 

 عبػخ 08  اٌّغّٛع
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 اٌفشلخ  اٌضب١ٔخ 

 )اٌّغزٜٛ اٌشاثغ(

 فظً اٌشث١غ

سلُ 

 اٌّمشس
 اعُ اٌّمشس اٌىٛد

  اٌذسعبد ػذد اٌغبػبد

ِزطٍجبد 

 عبثمخ
 رذس٠ت ٔظشٞ

إعّبٌٟ  ػٍّٟ

ػذد 

 اٌٛؽذاد

اخزجبس 

رى٠ٕٟٛ 

(0 ) 

اخزجبس 

رى٠ٕٟٛ 

0 

 )شفٛٞ( 

 

أػّبي 

 اٌغٕخ

 ِغّٛع رؾش٠شٞ

201 PSY ٟ100 40 10 20 30 2 - - 2 ػٍُ إٌفظ اٌظؾ  

202 PSY ٟ100 40 10 20 30 2 - - 2 ػٍُ إٌفظ اٌغ١بع PSY 
106 

203 PSY  رغبسة فٟ اإلدسان

 ٚاٌزؼٍُ ٚاٌززوش

1 - 2 2 30 20 10 40 100  

204 PSY    ػٍُ ٔفظ اٌغٕذس

 )إٌٛع االعزّبػٟ(

2 - - 2 30 20 10 40 100  

205 PSY ٟ100 40 10 20 30 2 - - 2 ػٍُ إٌفظ اٌّؼشف  

004 UNI ٍٟاٌفٓ اٌزشى١ 

 اٚ

 اٌّٛع١مٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

007 FAC ٤اٌٍغخ اٌؼشث١خ  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 005 

اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

(٣) 

008 FAC  ٤اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 006 

اٌٍغخ 

اإلٔغ١ٍض٠خ 

(٣) 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض اخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 

07E PSY  ٟ100 40 10 20 30 2 - - 2 ػٍُ إٌفظ اإل٠غبث - 

08E PSY  ػٍُ ٔفظ اٌزوبء

 ٚاٌمذساد اٌؼم١ٍخ
2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 عبػخ  08  اٌّغّٛع
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 اٌفشلخ  اٌضبٌضخ 

 )اٌّغزٜٛ اٌخبِظ(

 فظً اٌخش٠ف

سلُ 

 اٌّمشس
 اعُ اٌّمشس اٌىٛد

 اٌذسعبد ػذد اٌغبػبد

 

ِزطٍجبد 

 عبثمخ
 ػٍّٟ رذس٠ت ٔظشٞ

إعّبٌٟ 

ػذد 

 اٌٛؽذاد

اخزجبس 

رى٠ٕٟٛ 

(0) 

اخزجبس 

رى٠ٕٟٛ 

0 

 )شفٛٞ(

 

أػّبي 

 اٌغٕخ

 ِغّٛع رؾش٠شٞ

301 PSY 100 40 10 20 30 2 - 3 1 ١بط إٌفغٟاٌم  

302 PSY ٞ100 40 10 20 30 2 - - 2 ػٍُ إٌفظ اإلسشبد  

303 PSY ٟ100 40 10 20 30 2 - - 2 ػٍُ إٌفظ اٌغٕبئ  

304 PSY ٟ100 40 10 20 30 2 - - 2 ػٍُ إٌفظ اٌّشض  

305 
PSY  ػٍُ ٔفظ اٌفئبد

 اٌخبطخ

2 - - 2 
30 20 10 40 100  

306 PSY  أعب١ٌت ٚاعزشار١غ١بد

 ِؼشف١خ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

307 PSY ٟ100 40 10 20 30 2 - 3 1 ػٍُ إٌفظ اٌّذسع - 

005 UNI  ٍِٝٙبساد اٌجؾش ػ

 شجىخ االٔزشٔذ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 ِمشساً ٚاؽذاً(ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض اخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 

09E PSY  اٌذٚافغ ػٍُ ٔفظ

 ٚاالٔفؼبالد

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

010E PSY  ػٍُ إٌفظ ػجش

 اٌضمبفٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 عبػخ  08  اٌّغّٛع
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  اٌفشلخ اٌضبٌضخ
 )اٌّغزٜٛ اٌغبدط(

 فظً اٌشث١غ

سلُ 

 اٌّمشس
 اعُ اٌّمشس اٌىٛد

  اٌذسعبد ػذد اٌغبػبد

ِزطٍجبد 

 عبثمخ
 ػٍّٟ رذس٠ت ٔظشٞ

إعّبٌٟ 

ػذد 

 اٌٛؽذاد

اخزجبس 

رى٠ٕٟٛ 

(0) 

اخزجبس 

رى٠ٕٟٛ 

0 

 )شفٛٞ(

 

أػّبي 

 اٌغٕخ

 ِغّٛع رؾش٠شٞ

308 PSY  مذساداٌل١بط 

 شخظ١خاٌ

1 - 2 2 30 20 10 40 100 PSY 

301 

309 PSY 100 40 10 20 30 2 - - 2 ػٍُ ٔفظ اٌشخظ١خ  

310 PSY 100 40 10 20 30 2 - - 2 عمم النفس البيولوجي  
311 PSY  100 40 10 20 30 2 - - 2 ػٍُ ٔفظ اٌٍغخ PSY 

205 

312 PSY ٟ100 40 10 20 30 2 - - 2 اٌطت إٌفغ  

313 PSY ٞٛ100 40 10 20 30 2 - - 2 ػٍُ إٌفظ اٌزشث - 

314 PSY 100 40 10 20 30 2 - - 2 ِٕب٘ظ اٌجؾش - 

006 UNI  اٌغ١ّٕب 

 أٚ اٌذساِب

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض اخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 

011E PSY 100 40 10 20 30 2 - - 2 ػٍُ إٌفظ ٚاٌّشأح - 

012E PSY  َػٍُ ٔفظ اإلػال

 ٚاالرظبي

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

   عبػخ  08  اٌّغّٛع
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  اٌفشلخ اٌشاثؼخ

 )اٌّغزٜٛ اٌغبثغ(

 فظً اٌخش٠ف

سلُ 

 اٌّمشس
 اعُ اٌّمشس اٌىٛد

  اٌذسعبد ػذد اٌغبػبد

ِزطٍجبد 

 عبثمخ
 رذس٠ت ٔظشٞ

إعّبٌٟ  ػٍّٟ

ػذد 

 اٌٛؽذاد

اخزجبس 

رى٠ٕٟٛ 

(0 ) 

اخزجبس 

رى٠ٕٟٛ 

0 

 )شفٛٞ( 

 

أػّبي 

 اٌغٕخ

 ِغّٛع رؾش٠شٞ

401 PSY ٟػٍُ إٌفظ اإلو١ٕ١ٍى 

  )اٌزشخ١ض ٚاٌزٕجؤ(

2 - - 2 30 20 10 40 100  

402 PSY  اٌجشاِظ اإلؽظبئ١خ

اٌّزمذِخ فٟ اٌجؾٛس 

 إٌفغ١خ

2 - - 2 30 20 10 40 100 PSY 

201 

403 PSY ٟ100 40 10 20 30 2 - - 2 ػٍُ إٌفظ اٌؼظج  

404 PSY  ٟٔ100 40 10 20 30 4 - 6 2  إو١ٕ١ٍىٟرذس٠ت ١ِذا PSY 

401 

405 PSY  االضطشاثبد إٌفغ١خ

 ٌذٜ األطفبي ٚاٌّشا٘م١ٓ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

406 PSY  ٟػٍُ إٌفظ اٌظٕبػ

 ٚاٌزٕظ١ّٟ

1 3 - 2 30 20 10 40 100 PSY 

108 

007 UNI 100 40 10 20 30 2 -  - 2 ر١ّٕخ ثشش٠خ - 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض اخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 

013E PSY  ٞ100 40 10 20 30 2 - - 2 ػٍُ إٌفظ األعش - 

014E PSY ٞ100 40 10 20 30 2 - - 2 ػٍُ إٌفظ اٌؼغىش - 

 عبػخ   08  اٌّغّٛع
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 اٌفشلخ  اٌشاثؼخ 
 )اٌّغزٜٛ اٌضبِٓ(

 اٌشث١غفظً 

سلُ 

 اٌّمشس
 اعُ اٌّمشس اٌىٛد

  اٌذسعبد ػذد اٌغبػبد

ِزطٍجبد 

 عبثمخ
 رذس٠ت ٔظشٞ

إعّبٌٟ  ػٍّٟ

ػذد 

 اٌٛؽذاد

اخزجبس 

رى٠ٕٟٛ 

(0 ) 

اخزجبس 

رى٠ٕٟٛ 

0 

 )شفٛٞ( 

 

أػّبي 

 اٌغٕخ

 ِغّٛع رؾش٠شٞ

407 PSY ٟ100 40 10 20 30 2 - - 2 أعب١ٌت اٌؼالط إٌفغ PSY 

401 

408 PSY 100 40 10 20 30 2 - - 2 رظ١ُّ اٌجؾٛس PSY 

314 

409 PSY 
ػٍُ ٔفظ اإلداسح 

 ٚاٌم١بدح

2 - - 2 
30 20 10 40 100 

PSY 

406 

410 PSY 4 - 6 2 ِششٚع اٌزخشط 

١ٌظ 

ٌٍّمشس 

اخزجبس 

 رؾش٠شٞ

 

50 

 

50 

١ٌظ 

ٌٍّمشس 

 اخزجبس

 رؾش٠شٞ

100 

 

411 PSY  اإلػبلخ  ػٍُ ٔفظ

  اٌؼم١ٍخ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

412 PSY  االضطشاثبد إٌفغ١خ

 ٌذٜ اٌّغ١ٕٓ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

008 UNI ٓفٟ ػظش إٌٙضخ  اٌف

 أٚ 

اٌؾذ٠ش اٌفٓ  

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض اخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 

015E PSY 100 40 10 20 30 2 - - 2 رؼذ٠ً اٌغٍٛن - 

016E PSY ْ100 40 10 20 30 2 - - 2 ػٍُ ٔفظ اإلدِب - 

 عبػخ 08  اٌّغّٛع
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 الفرقة  األولي 
 )المستوى األول(
 فصل الخريف

رقم 
 المقرر

 اسم المقرر الكود

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

101 SOC طٛس اٌفىش اإلعزّبػٟر  2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
102 SOC 100 40 10 20 30 2 - - 2 ِذخً ػٍُ اإلعزّبع - 
103 SOC 100 40 10 20 30 2 - - 2 ِمذِخ فٟ اإلٔضشٚثٌٛٛع١ب - 
104 SOC  ِذخً إٌٝ اٌخذِخ

 اإلعزّبػ١خ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

105 SOC 100 40 10 20 30 2 - - 2 اٌغ١بعخ ٚاٌّغزّغ - 
001 UNI ْ100 40 10 20 30 2 - - 2 ؽمٛق اإلٔغب - 
001 FAC  1اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 - 
002 FAC  1اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 - 

  

 
 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

01E SOC 100 40 10 20 30 2 - - 2 عمم نفس عام - 
02E SOC  ً100 40 10 20 30 2 - - 2 علم نفس إجتماع - 
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 الفرقة  األولي 
 )المستوى الثاني(
 فصل الربيع

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

106 SOC 100 40 10 20 30 2   2 ثٕبء اٌّغزّغ ٚٔظّخ  
101 SOC  100 40 10 20 30 2   2 اٌضمبفخ ٚاٌشخظ١خ  
101 SOC  ِجبدئ اإلؽظبء

 اإلعزّبػٟ

2   2 30 20 10 40 100  

101 SOC  ٔظٛص إعزّبػ١خ ثٍغخ

 ػشث١خ

2   2 30 20 10 40 100  

110 SOC ٟ100 40 10 20 30 2   2 لضب٠ب األِٓ اإلعزّبػ  
002 UNI ُاٌفٓ اٌّظشٞ اٌمذ٠ 

 أٚ

اٌمجطٟ ٚاإلعالِٟ   

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

003 FAC  2اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 001 

اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

0 

004 FAC  2اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 002 

اٌٍغخ 

 0اإلٔغ١ٍض٠خ 

  

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  إخز١بس٠خِمشساد رخظض 
03E SOC 100 40 10 20 30 2 - - 2 مدخل إلى الفمسفة  
04E 

SOC 
فلسفة الحضارة وحوار 

 الثقافات

2 - - 2 30 20 10 40 100  
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 الفرقة  الثانية 
 )المستوى الثالث(
 فصل الخريف

رقم 
 المقرراسم  الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

201 SOC ٟ100 40 10 20 30 2   2 ػٍُ اإلعزّبع اٌش٠ف  
202 SOC ْ100 40 10 20 30 2   2 ػٍُ إعزّبع اٌغىب  
203 SOC 100 40 10 20 30 2   2 إٌظش٠خ اإلعزّبػ١خ  
204 SOC  ٟاإلؽظبء اإلعزّبػ

 اٌزطج١مٟ

2   2 30 20 10 40 100  

205 SOC  اٌضمبفخ ٚاٌظؾخ

 ٚاٌّشع

2   2 30 20 10 40 100  

003 UNI ٍّٟ100 40 10 20 30 2 - - 2 ِٙبساد اٌزفى١ش اٌؼ - 
005 FAC 3اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 003 

اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

٣ 

006 FAC  3اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 004 

اٌٍغخ 

 ٣اإلٔغ١ٍض٠خ 

  

 
 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

05E SOC 100 40 10 20 30 2 - - 2 الثقافة والعولمة - 
06E SOC 100 40 10 20 30 2 - - 2 علم اإلجتماع المرأة - 
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 الفرقة  الثانية 
 )المستوى الرابع(
 فصل الربيع

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

206 SOC ٞ100 40 10 20 30 2   2 ػٍُ اإلعزّبع اٌؾضش  
207 SOC ٞ100 40 10 20 30 2   2 ػٍُ اإلعزّبع اإللزظبد  
208 SOC 100 40 10 20 30 2   2 أٔضشٚثٌٛٛع١ب إعزّبػ١خ  
209 SOC  لضب٠ب إعزّبػ١خ

 ِؼبطشح

2   2 30 20 10 40 100  

210 SOC ٟٔلٌس  2  2 1 رذس٠ت ١ِذا

للمقرر 

إختبار 

 تحرٌري

لٌس  50 50

للمقرر 

إختبار 

 تحرٌري

100  

004 UNI ٍٟاٌفٓ اٌزشى١ 

 أٚ 

 اٌّٛع١مٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

007 FAC 4اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 005 

اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

(٣) 

008 FAC  4اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 006 

اٌٍغخ 

 (٣)اإلٔغ١ٍض٠خ 

 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

07E SOC 100 40 10 20 30 2 - - 2 قضايا النوع اإلجتماعي - 

08E SOC ً100 40 10 20 30 2 - - 2 قضاٌا المجتمع المدن - 
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 اٌفشلخ  اٌضبٌضخ 

 )اٌّغزٜٛ اٌخبِظ(

 فظً اٌخش٠ف

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

301 SOC َ100 40 10 20 30 2   2 عٛع١ٌٛٛع١ب اإلػال  
302 SOC ٍٟ100 40 10 20 30 2   2 ػٍُ اإلعزّبع اٌؼبئ  
303 SOC ٟ100 40 10 20 30 2   2 ػٍُ اإلعزّبع اٌضمبف  
304 SOC ٟٔٛٔ100 40 10 20 30 2   2 ػٍُ اإلعزّبع اٌمب  
305 SOC ثٌٛٛع١ب صمبف١خٚأٔضش  2   2 30 20 10 40 100  
306 SOC ٟ100 40 10 20 30 2 - 2 2 ػٍُ اإلعزّبع اٌج١ئ  
307 SOC 100 40 10 20 30 2 - 2 2 اٌّشىالد اإلعزّبػ١خ  
005 UNI  ٍِٝٙبساد اٌجؾش ػ

 شجىخ اإلٔزشٔذ 

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

09E 
SOC 

إجتماعي تحميل 
 لممجتمع المصري

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

010E SOC 100 40 10 20 30 2 - - 2 قضايا العشوائيات - 
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 اٌفشلخ  اٌضبٌضخ 

 )اٌّغزٜٛ اٌغبدط(

 اٌشث١غفظً 

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

308 SOC 100 40 10 20 30 2   2 ػٍُ إعزّبع اٌز١ّٕخ  
309 SOC ٟ100 40 10 20 30 2   2 ِٕب٘ظ اٌجؾش اإلعزّبػ  
310 SOC ٟ100 40 10 20 30 2   2 ػٍُ اإلعزّبع اٌظٕبػ  
311 SOC 100 40 10 20 30 2   2 اٌزشاس اٌشؼجٟ ٚاٌفٍىٍٛس  
312 SOC ٟٔلٌس  2  2 1 رذس٠ت ١ِذا

للمقرر 

إختبار 

 تحرٌري

لٌس  50 50

للمقرر 

إختبار 

 تحرٌري

100  

313 SOC  اٌم١ُ اإلعزّبػ١خ ٚاٌزغ١ش

 اإلعزّبػٟ

2   2 30 20 10 40 100  

314 SOC 100 40 10 20 30 2   2 عٛع١ٌٛٛع١ب اٌغ١بؽخ  
006 UNI  اٌغ١ّٕب 

 أٚ

 اٌذساِب

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

011E SOC 100 40 10 20 30 2 - - 2 التكنولوجيا وقضايا األسرة - 
012E SOC 100 40 10 20 30 2 - - 2 علم إجتماع إدارة األزمات - 
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  اٌشاثؼخاٌفشلخ  

 (اٌغبثغ)اٌّغزٜٛ 

 فظً اٌخش٠ف

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

401 SOC  اٌغش٠ّخػٍُ إعزّبع  2   2 30 20 10 40 100  
402 SOC  ٔظٛص إعزّبػ١خ ثٍغخ

 أٚسٚث١خ

2   2 30 20 10 40 100  

403 SOC  رظ١ُّ اٌجؾٛس

 اإلعزّبػ١خ

2   2 30 20 10 40 100  

404 SOC ٟ100 40 10 20 30 2   2 ػٍُ اإلعزّبع اٌطج  
405 SOC  رخط١ظ اٌغ١بعبد

 اإلعزّبػ١خ

2  

 

 

 

2 

 

30 20 10 40 100  

406 SOC  ٌٟإعزخذاَ اٌؾبعت ا٢

 فٟ اٌجؾٛس اإلعزّبػ١خ

1 2  2 30 20 10 40 100  

407 SOC ًّ100 40 10 20 30 2   2 ػٍُ إعزّبع اٌؼ  
007 UNI 100 40 10 20 30 2 - - 2 ر١ّٕخ ثشش٠خ - 

 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

013E 
SOC 

أنثروبولوجيا إقتصادية 
 وسياسية

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

014E SOC 100 40 10 20 30 2 - - 2 تشرٌعات إجتماعٌة - 
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  اٌشاثؼخاٌفشلخ  
 (اٌضبِٓ)اٌّغزٜٛ 

 اٌشث١غفظً 

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

408 SOC ٟ100 40 10 20 30 2   2 ػٍُ اإلعزّبع اٌغ١بع  
409 SOC ً100 40 10 20 30 2   2 ػٍُ إعزّبع اٌّغزمج  
410 SOC ٞٚ100 40 10 20 30 2   2 ػٍُ اإلعزّبع اٌجذ  
411 SOC ٟٕ100 40 10 20 30 2   2 ػٍُ اإلعزّبع اٌذ٠  
412 SOC 100 40 10 20 30 2   2 ػٍُ إعزّبع األدة  
413 SOC  لٌس  4 - 4 2 ِششٚع اٌزخشط

للمقرر 

اختبار 

 تحرٌري

لٌس  50 50

للمقرر 

اختبار 

 تحرٌري

100  

008 UNI ٓفٟ ػظش إٌٙضخ اٌف  

 أٚ

اٌؾذ٠ش اٌفٓ   

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 

  

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

015E SOC 100 40 10 20 30 2 - - 2 إثنوجرافيا الوطن العربي - 
016E SOC 100 40 10 20 30 2 - - 2 سوسٌولوجٌا العنف - 
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 )المستوى األول( 
 الفصل الدراسي األول                                                                     فصل الخريف

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 
أعمال 
 مجموع تحريري السنة

101 PHIL 
1 01 

 - 100 40 10 20 30 2 - - 2 الفكر الشرقً القدٌم

102 PHIL 
1 02  

 - 100 40 10 20 30 2 - - 2 الفلسفة العامة

103 PHIL 
1 03 

مدخل إلى فلسفة الفن 
)نماذج من الفن القدٌم 

حتى فنون عصر 
 النهضة األوربٌة(

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

104 PHIL 
1 04  

مدخل إلى فلسفة 
 األخالق

2 -  2 30 20 10 40 100 - 

105 PHIL 
1 05 

  2  2 1 مناهج البحث العلمً

30 

20 10 40 100  

106 UNI 

001 

 - 100 40 10 20 30 2 - - 2 ؽمٛق اإلٔغبْ

107 FAC 
001 

1اللغة العربٌة   1 3 - 2 30 20 10 40 100 - 

108 FAC 
002 

1اللغة اإلنجلٌزٌة   1 3 - 2 30 20 10 40 100 - 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد إخز١بس٠خ

109 PSY 
01E 

 - 100 40 10 20 30 2 - - 2 عمم النفس العام

110 PSY 
02E 

 - 100 40 10 20 30 2 - - 2 سيكولوجية اإلبداع 

 تدريب نظري عدد الساعات
62 5 
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 )المستوى األول(
 فصل الربيع                                                                        الفصل الدراسي الثاني 

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 
أعمال 
 مجموع تحريري السنة

111 PHIL 1 
06 

 ا١ٌٛٔب١ٔخ اٌفٍغفخ

 ؽزٝ) ٚٔظٛطٙب

 (أفالطْٛ

 الفكر الشرقي القديم 100 40 10 20 30 2   2

112 PHIL 1 
07 

ربس٠خ اٌؼٍَٛ ػٕذ 

 اٌؼشة

2   2 30 20 10 40 100  

113 PHIL 1 
08 

  100 40 10 20 30 2   2 فٍغفخ اٌج١ئخ

114 PHIL 1 
09 

ِذخً إٌٝ اٌفٍغفخ 

 اٌغ١بع١خ

2   2 30 20 10 40 100  

115 PHIL 0 
010 

ِذخً إٌٝ فٍغفخ 

 اٌؼمً

2   2 30 20 10 40 100  

116 UNI 
002 

 اٌفٓ اٌّظشٞ اٌمذ٠ُ

 أٚ 

 اٌمجطٟ ٚاإلعالِٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

117 FAC 
003 

2اللغة العربٌة   1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 001 

 0اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

118 FAC 

004 

2اإلنجلٌزٌة اللغة   1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 002 

اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ 

0 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد إخز١بس٠خ
119 SOC 

01E 

مقدمة في عمم 
 اإلجتماع

2 - - 2 30 20 10 40 100  

120 SOC 
02E 

  100 40 10 20 30 2 - - 2 أنثروبولوجيا عامة

 تدريب نظري عدد الساعات
61 1 
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 )المستوى الثاني(  
 الفصل الدراسي األول                                                                      فصل الخريف

رقم 
 المقرر

 اسم المقرر الكود

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 
أعمال 
 مجموع تحريري السنة

121 PHIL 2 
011 

اٌفٍغفخ ا١ٌٛٔب١ٔخ 

ٚٔظٛطٙب )أسعطٛ 

 ٚاٌّذاسط اٌّزأخشح(

الفكر الشرقي القديم - 100 40 10 20 30 2   2
الفمسفة اليونانية -

ونصوصيا )حتى 
 أفالطون(

 
122 PHIL 2 

012 

اٌفٍغفخ اٌغشث١خ فٟ 

اٌؼظٛس اٌٛعطٝ 

األٚسث١خ )لجً رِٛب 

 األو٠ٕٟٛ(

اليونانية الفمسفة - 100 40 10 20 30 2   2
ونصوصيا )حتى 

 أفالطون(
الفمسفة اليونانية -

ونصوصيا )أرسطو 
 والمدارس المتأخرة(

123 PHIL 2 
013 

  100 40 10 20 30 2   2 فٍغفخ اٌؾضبسح

124 PHIL 2 
014 

ِذخً إٌٝ فٍغفخ 

 اٌٍغخ

1 2  2 30 20 10 40 100  

125 PHIL 2 
015 

ِذخً إٌٝ اٌفٍغفخ 

 اإلعال١ِخ

2   2 30 20 10 40 100  

126 UNI 

003 

ِٙبساد اٌزفى١ش 

 اٌؼٍّٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

127 FAC 
005 

3اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 003 

 0اٌٍغخ اٌؼشث١خ

128 FAC 
006 

3اللغة اإلنجلٌزٌة   1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 004 

 0اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

129 PHIL 2 
016 

نصوص فمسفية 
 يونانية بالمغة العربية

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

130 PHIL 2 
017 

 - 100 40 10 20 30 2 - - 2 نظرية المعرفة

 تدريب نظري عدد الساعات
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 )المستوى الثاني(  
 الثاني                                                                      فصل الربيعالفصل الدراسي 

رقم 
 المقرر

 اسم المقرر الكود

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 
أعمال 
 مجموع تحريري السنة

131 PHIL 2 
018  

اٌفٍغفخ اإلعال١ِخ 

ٚٔظٛطٙب )فالعفخ 

 اٌّششق اٌؼشثٟ(

2   2 30 20 10 40 100  

132 PHIL 2 
019 

اٌفٍغفخ اإلعال١ِخ )ػٍُ 

 اٌىالَ(

2   2 30 20 10 40 100  

133 PHIL 2 
020 

اٌفٍغفخ اٌغشث١خ فٟ 

اٌؼظٛس اٌٛعطٝ 

األٚسث١خ )رِٛب األو٠ٕٟٛ 

 ِٚب ثؼذٖ(

 اٌغشث١خ اٌفٍغفخ 100 40 10 20 30 2   2

 اٌؼظٛس فٟ

 األٚسث١خ اٌٛعطٝ

 رِٛب لجً)

 (األو٠ٕٟٛ

134 PHIL 2 
021 

  100 40 10 20 30 2  3 1 إٌّطك اٌظٛسٞ

135 PHIL 2 
022 

  100 40 10 20 30 2   2 ِذخً إٌٝ فٍغفخ اٌزبس٠خ

136 UNI 

004 

 اٌفٓ اٌزشى١ٍٟ

 أٚ

 اٌّٛع١مٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

137 FAC 
007 

4اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 005 

اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

(٣) 

138 FAC 
008 

4اللغة اإلنجلٌزٌة   1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 006 

اٌٍغخ 

 (٣)اإلٔغ١ٍض٠خ 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

139 PHIL 
2 023 

مسيحية نصوص فمسفية 
 بالمغة العربية

2  - 2 30 20 10 40 100 - 

140 PHIL 
2 024 

 - 100 40 10 20 30 2 -  2 فلسفة القانون

 تدريب نظري عدد الساعات
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 )المستوى الثالث(  
 فصل الخريف الفصل الدراسي األول                                                                     

رقم 
 المقرر

 اسم المقرر الكود

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 
أعمال 
 مجموع تحريري السنة

141 PHIL 3 
025  

اٌفٍغفخ اإلعال١ِخ 

ٚٔظٛطٙب )فالعفخ اٌّغشة 

 اٌؼشثٟ(

اٌفٍغفخ اإلعال١ِخ  100 40 10 20 30 2   2

ٚٔظٛطٙب 

)فالعفخ اٌّششق 

 اٌؼشثٟ(
142 PHIL 3 

026 
اٌزظٛف اإلعالِٟ 

 اٌغٕٟ

1 2  2 30 20 10 40 100  

143 PHIL 3 
027 

فٍغفخ اٌغّبي )ارغب٘بد 

ِٚزا٘ت اٌفٓ اٌؾذ٠ش 

 ٚاٌّؼبطش(

مدخل إلى فمسفة  100 40 10 20 30 2  2 1
نماذج من الفن )

الفن القدٌم حتى 
فنون عصر 

 (النهضة األوربٌة
144 PHIL 3 

028 
اٌفٍغفخ اٌغ١بع١خ 

 اٌؾذ٠ضخ

مدخل إلى الفمسفة  100 40 10 20 30 2   2
 السياسية

145 PHIL 3 
029 

فٍغفخ اٌزبس٠خ )ارغب٘بد 

 ِٚزا٘ت(

 فمسفة الحضارة 100 40 10 20 30 2   2

146 PHIL 3 
030 

 المنطق الصوري 100 40 10 20 30 2  3 1 إٌّطك اٌشِضٞ

147 PHIL 3 
031 

مناىج البحث  100 40 10 20 30 2  2 1 فٍغفخ اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ
 العممي

148 UNI 

005 

ِٙبساد اٌجؾش ػٍٝ 

 شجىخ اإلٔزشٔذ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  إخز١بس٠خِمشساد رخظض 

149 PHIL 
3 032 

 - 100 40 10 20 30 2 - - 2 اإلستشراق الفمسفي

150 PHIL 
3 033 

قضايا كالمية حديثة 
 ومعاصرة

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 تدريب نظري عدد الساعات
67 6 
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 )المستوى الثالث(  
 الثاني                                                                      فصل الربيع الفصل الدراسي

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 تدريب نظري سابقة

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
 2تكويني

 )شفوي( 

 
أعمال 
 مجموع تحريري السنة

151 PHIL 3 
034 

التصوف اإلسالمي  100 40 10 20 30 2  2 1 اٌزظٛف اٌفٍغفٟ
 السني

152 PHIL 3 
035 

اٌفىش اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش 

 ٚٔظٛطٗ

مدخل إلى - 100 40 10 20 30 2  2 1
 الفمسفة السياسية

الفمسفة السياسية -
 الحديثة

153 PHIL 3 
036 

اٌفٍغفخ اٌغشث١خ - 100 40 10 20 30 2   2 اٌفٍغفخ اٌغشث١خ اٌؾذ٠ضخ

فٟ اٌؼظٛس 

اٌٛعطٝ األٚسث١خ 

)رِٛب األو٠ٕٟٛ ِٚب 

 ثؼذٖ(

 اٌغشث١خ اٌفٍغفخ-

 اٌؼظٛس فٟ

 األٚسث١خ اٌٛعطٝ

 (األو٠ٕٟٛ رِٛب لجً)

154 PHIL 3 
037 

اٌفٍغفخ اإلعال١ِخ - 100 40 10 20 30 2   2 فٍغفخ اٌذ٠ٓ

ٚٔظٛطٙب )فالعفخ 

 اٌّششق اٌؼشثٟ(

اٌفٍغفخ اإلعال١ِخ -

 )ػٍُ اٌىالَ(

اٌفٍغفخ اإلعال١ِخ -

ٚٔظٛطٙب )فالعفخ 

 اٌّغشة اٌؼشثٟ(

155 PHIL 3 
038 

اٌفٍغفخ اٌّؼبطشح فٟ 

 أفش٠م١ب ٚآع١ب

ِذخً إٌٝ اٌفٍغفخ - 100 40 10 20 30 2  2 1

 اٌغ١بع١خ

اٌفٍغفخ اٌغ١بع١خ -

 اٌؾذ٠ضخ

156 PHIL 3 
039 

اٌجؾش  ِٕب٘ظ- 100 40 10 20 30 2   2 فٍغفخ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ

 اٌؼٍّٟ

فٍغفخ اٌؼٍَٛ -

 اٌطج١ؼ١خ

157 PHIL 3 
040 

  100 40 10 20 30 2  2 1 رذس٠ت ١ِذأٟ

158 UNI 

006 

اٌذساِب أٚ اٌغ١ّٕب  2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

159 PHIL 3 
041 

َقٕؿ فهغفٛخ أٔسثٛخ 

 أعُجٛخؽذٚضخ ثهغخ 
2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

160 PHIL 3 
042 

 - 100 40 10 20 30 2 - - 2 فهغفخ انشٚبضٛبد

 تدريب نظري عدد الساعات
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 )المستوى الرابع( 
 الفصل الدراسي األول                                                                      فصل الخريف

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 
أعمال 
 مجموع تحريري السنة

161 PHIL 
4 043 

اٌفىش اٌؼشثٟ اٌّؼبطش 

 ٚٔظٛطٗ

الفكر العربي  100 40 10 20 30 2  2 1
الحديث 
 ونصوصو

162 PHIL 
4 044 

فٍغفخ األخالق اٌؾذ٠ضخ 

ٚاٌّؼبطشح )ّٔبرط ِٓ 

 األخالق اٌزطج١م١خ(

مدخل إلى فمسفة  100 40 10 20 30 2  3 1
 األخالق

163 PHIL 
4 045 

ِٕب٘ظ اٌجؾش ػٕذ 

 اٌّغ١ٍّٓ

1 2  2 30 20 10 40 100  

164 PHIL 
4 046 

اٌفٍغفخ اٌغشث١خ 

 اٌّؼبطشح

الفمسفة الغربية  100 40 10 20 30 2   2
 الحديثة

165 PHIL 
4 047 

عّب١ٌبد اٌغ١ّٕب ٚإٌمذ 

 اٌفٕٟ

مدخل إلى فمسفة - 100 40 10 20 30 2  2 1
 من نماذج)الفن
 حتى القديم الفن
 عصر فنون

 األوربية( النيضة
الجمال فمسفة -

)اتجاىات ومذاىب 
الفن الحديث 
 والمعاصر(

166 PHIL 
4 048 

  100 40 10 20 30 2   2 ا١ٌّزبف١ض٠مب 

167 PHIL 
4 049 

  رذس٠ت ١ِذأٟ
1 

 
2 

 
 

 
2 

30 20 10 40 100  

168 UNI 

007 

 - 100 40 10 20 30 2 - - 2 ر١ّٕخ ثشش٠خ

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

169 PHIL 4 
050 

فمسفة الحداثة ومابعد 
 الحداثة

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

170 PHIL 4 
051 

 - 100 40 10 20 30 2 - - 2 فلسفة التأويل

 تدريب نظري عدد الساعات
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 )المستوى الرابع(
 فصل الربيع                                           الفصل الدراسي الثاني                             

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

تدري نظري
 ب

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
 2تكويني

 )شفوي( 

 
أعمال 
 مجموع تحريري السنة

171 PHIL 
4 052  

اٌزظٛف اٌّمبسْ 

 ٚٔظٛطٗ

التصوف - 100 40 10 20 30 2  2 1
 اإلسالمي السني

 التصوف الفمسفي-
172 PHIL 

4 053 
فٍغفخ اٌم١ُ اٌؾذ٠ضخ 

 ٚاٌّؼبطشح

مدخل إلى فمسفة - 100 40 10 20 30 2   2
 األخالق

فمسفة األخالق -
الحديثة والمعاصرة 
)نماذج من األخالق 

 التطبيقية(
173 PHIL 

4 054 
مدخل إلى فمسفة - 100 40 10 20 30 2  2 1 فٍغفخ اٌٍغخ اٌّؼبطشح

 المغة
174 PHIL 

4 055 
إٌظُ اٌغ١بع١خ 

اٌّؼبطشح ٚاٌزٛعٙبد 

 اٌذ١ٌٚخ

مدخل إلى الفمسفة - 100 40 10 20 30 2  2 1
 السياسة

الفمسفة السياسية -
 الحديثة

175 PHIL 
4 056 

مدخل إلى فمسفة - 100 40 10 20 30 2  2 1 فٍغفخ اٌؼمً
 العقل

176 PHIL 
4 057 

لٌس  4  4 2 ِششٚع اٌزخشط
للمقرر 
اختبار 

 تحرٌري

 

50 

 

50 

لٌس 
للمقرر 
اختبار 

 تحرٌري

100 - 

177 UNI 

008 

 ٌفٓ فٟ ػظش إٌٙضخا

  اٚ اٌفٓ اٌؾذ٠ش

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 ٚاؽذاً (ِمشساً ِٓ ا٢رٟ )٠خزبس اٌطبٌت  ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ

178 PHIL 
4 

058 

نصوص فمسفية أوربية 
 معاصرة بمغة أجنبية

1 3 - 2 30 20 10 40 100 - 

179 PHIL 
4 

059 

 - 100 40 10 20 30 2 - 3 1 المنطق التطبيقي

 تدريب نظري عدد الساعات
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 الفرقة  األولي 
 )المستوى األول(
 فصل الخريف

رقم 
 المقرر

 اسم المقرر الكود

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

101 INFO  ٍُاٌّذخً إٌٝ ػ

.اٌّىزجبد ٚاٌّؼٍِٛبد  

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

102 INFO رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد 

.ٚرطج١مبرٙب  

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

103 INFO  ربس٠خ اٌىزت

.ٚاٌّىزجبد  

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

104 INFO  ِذخً ٌذساعخ اٌٛصبئك

 ٚاألسش١ف.

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

105 INFO  ِؤعغبد اٌّؼٍِٛبد

 إٌٛػ١خ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

001 UNI ْ100 40 10 20 30 2 - - 2 ؽمٛق اإلٔغب - 
001 FAC  1اللغة العربٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 - 
002 FAC  1اللغة اإلنجلٌزٌة  1 3 - 2 30 20 10 40 100 - 

 
 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 

01E INFO اٌّىزجخ ٚ اٌّغزّغ 

 
2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

02E INFO  ٍُ100 40 10 20 30 2 - - 2 اٌىزبثخ اٌؼشث١خػ - 
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 الفرقة  األولي 
 )المستوى الثاني(
 فصل الربيع

رقم 
اسم  الكود المقرر

 المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

106 INFO  ر١ّٕخ

ِظبدس 

 داٌّؼٍِٛب

2 - - 2 30 20 10 40 100  

107 INFO  ِجبدئ

اإلؽظبء 

 اٌّؼٍِٛبرٝ

1 3 - 2 30 20 10 40 100  

108 INFO  ٝاٌٛػ

 اٌّؼٍِٛبرٝ

1 3 - 2 30 20 10 40 100  

109 INFO  دساعبد

 اٌّغزف١ذ٠ٓ

1 3 - 2 30 20 10 40 100  

110 INFO  اٌٛعبئظ

اٌّزؼذدح 

ٚإٌظٛص 

 اٌفبئمخ

1 3 - 2 30 20 10 40 100  

002 UNI  ٓاٌف

اٌّظشٞ 

 اٌمذ٠ُ

أٚ اٌمجطٟ 

 ٚاإلعالِٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

003 FAC  اللغة

2العربٌة   

1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 001 

 0اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

004 FAC  اللغة

اإلنجلٌزٌة 

2 

1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 002 

 0اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 
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03E INFO اٌّخطٛط 

 اٌؼشثٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100  

04E INFO  اداسح

اٌٛصبئك 

 اٌغبس٠خ

2 - - 2 30 20 10 40 100  
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 الفرقة  الثانية 
 )المستوى الثالث(
 فصل الخريف

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

201 INFO اٌفٙشعخ 

 (0ا١ٌ٢خ)

1 3  2 30 20 10 40 100  

202 INFO  اداسح

ِؤعغبد 

 اٌّؼٍِٛبد

2   2 30 20 10 40 100  

203 INFO  اٌّشاعغ

 االٌىزش١ٔٚخ

1 3  2 30 20 10 40 100  

204 INFO  ٍُػ

اٌٛصبئك 

 إٌمذٜ

2 - - 2 30 20 10 40 100  

205 INFO  شجىبد

اٌّىزجبد 

 ٚاٌّؼٍِٛبد

1 3  2 30 20 10 40 100  

003 UNI  ِٙبساد

اٌزفى١ش 

 اٌؼٍّٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

005 FAC  اللغة

3العربٌة  

1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 003 

 ٣اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

006 FAC  اللغة

اإلنجلٌزٌة 

3 

1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 004 

 ٣اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 

05E INFO  ِظبدس

اٌزشاس 

 اٌؼشثٝ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
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06E INFO إداسح 

اٌغٛدح فٝ 

اٌج١ئخ 

 اٌشل١ّخ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
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 الفرقة  الثانية 
 )المستوى الرابع(
 فصل الربيع

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

201 INFO  رظ١ٕف

أٚػ١خ 

 اٌّؼٍِٛبد 

1 3  2 30 20 10 40 100  

202 INFO  االرظبي

 اٌؼٍّٝ

2 -  2 30 20 10 40 100  

203 INFO  خذِبد

اٌّىزجبد 

 ٚاٌّؼٍِٛبد

1 3  2 30 20 10 40 100  

204 INFO  إٌشش

 االٌىزشٚٔٝ

2   2 30 20 10 40 100  

205 INFO  االسشفخ

 االٌىزش١ٔٚخ

2   2 30 20 10 40 100  

004 UNI  ٓاٌف

 اٌزشى١ٍٟ

أٚ 

 اٌّٛع١مٟ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

007 FAC  100 40 10 20 30 2 - 3 1اللغة FAC 005 

 (٣اٌٍغخ اٌؼشث١خ )
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4العربٌة  

008 FAC  اللغة

اإلنجلٌزٌة 

4 

1 3 - 2 30 20 10 40 100 FAC 006 

 (٣اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ )

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 

07E INFO  ٚ رشش٠ؼبد

ِؼب١٠ش 

 ِؤعغبد

 اٌّؼٍِٛبد

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

08E INFO  خذِبد

اٌّؼٍِٛبد 

ٌزٜٚ 

اٌفئبد 

 اٌخبطخ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 ساعة  65  المجموع
 

 اٌفشلخ  اٌضبٌضخ 

 )اٌّغزٜٛ اٌخبِظ(

 فظً اٌخش٠ف

رقم 
 اسم المقرر الكود المقرر

  الدرجات عدد الساعات
 متطمبات سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

301 INFO  ًاٌزؾ١ٍ

 اٌّٛضٛػٟ

1 3  2 30 20 10 40 100  

302 INFO  ًرؾ١ٍ

ٚرظ١ُّ ٔظُ 

 اٌّؼٍِٛبد

1 3  2 30 20 10 40 100  

303 INFO  خدمات

الشبكات 

 االجتماعٌة

1 3  2 30 20 10 40 100  

304 INFO  ٔظٛص

ِزخظظخ 

2   2 30 20 10 40 100  
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ثبٌٍغخ 

 اإلٔغ١ٍض٠خ

305 INFO  اٌزذس٠ت

 ا١ٌّذأٝ

1 3  2 30 20 10 40 100  

306 INFO  ُا١ٌ٢خإٌظ 

 فٝ اٌٛصبئك

1 3 - 2 30 20 10 40 100  

307 INFO  المكتبات

 الرقمٌة

1 3 - 2 30 20 10 40 100  

005 UNI  ِٙبساد

اٌجؾش ػٍٝ 

شجىخ 

 االٔزشٔذ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 

09E INFO  ُإٌظ

اٌخج١شح ٚ 

اٌزوبء 

 االططٕبػٝ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

010E INFO  اٌؼالط

 ثبٌمشاءح

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 ساعة  65  المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ ٌى١ٍخ ا٢داة عبِؼخ اٌف١َٛ )ِشؽٍخ ا١ٌٍغبٔظ ( ثٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح  

178 
 

 

 

 اٌفشلخ  اٌضبٌضخ 

 )اٌّغزٜٛ اٌغبدط(

 اٌشث١غفظً 

 اسم المقرر الكود رقم المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

306 INFO  اٌفٙشعخ

(0)اال١ٌخ  

1 3  2 30 20 10 40 100  

307 INFO  ٚ اٌزىش١ف

 االعزخالص

1 3  2 30 20 10 40 100  

308 INFO  التسوٌق

 االلكترونى

1 3  2 30 20 10 40 100  

309 INFO  إدارة

المحتوي 

االلكترونً  

والذكاء 

 االصطناعً

1 3  2       

309 INFO  اٌزذس٠ت

ا١ٌّذأٝ     

  

1 3  2 30 20 10 40 100  

310 INFO  نظم

المعلومات 

 المتكاملة

1 3  2 30 20 10 40 100  

311 INFO  رطج١مبد

اإلٔزشٔذ فٟ 

ِؤعغبد 

 اٌّؼٍِٛبد

1 3  2 30 20 10 40 100  

006 UNI  اٌغ١ّٕب 

 أٚ

 اٌذساِب

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
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 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 
011E INFO إداسح 

اٌّششٚػبد 

اٌشل١ّخ فٝ 

 اٌّىزجبد

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

012E INFO 100 40 10 20 30 2 - - 2 اٌجشِغخ - 
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 اٌفشلخ  اٌشاثؼخ

 )اٌّغزٜٛ اٌغبثغ(

 فظً اٌخش٠ف

 اسم المقرر الكود رقم المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

401 INFO إداسح 

 اٌّؼشفخ

الزظبدارٙبٚ  

2 - - 2 30 20 10 40 100  

402 INFO  نظم إدارة

 المراجع

1 3  2 30 20 10 40 100  

403 INFO  ٔظٛص

ِزخظظخ 

ثبٌٍغخ 

 اإلٔغ١ٍض٠خ

2 - - 2 30 20 10 40 100  

404 INFO  ِششٚع

فٝ  اٌزخشط

دساعبد 

 اٌّؼٍِٛبد

1 3  2 30 20 10 40 100  

405 INFO  نظم ادارة

 المحتوى

1 3  2 30 20 10 40 100  

406 INFO  ا٠ٌٛت

 اٌذالٌٝ

1 3  2 30 20 10 40 100  
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407 INFO ا١ٌّزبدارب  

1 

 

3 

 

- 

 

2 

30 20 10 40 100  

007 UNI 100 40 10 20 30 2 - - 2 ر١ّٕخ ثشش٠خ - 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 

013E INFO  آِ ٚعالِخ

 اٌّؼٍِٛبد

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

014E INFO  اٌّغزٛدػبد

 اٌشل١ّخ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 ساعة   65  المجموع
 

 اٌفشلخ  اٌشاثؼخ 
 )اٌّغزٜٛ اٌضبِٓ(

 فظً اٌشث١غ

 اسم المقرر الكود رقم المقرر

  الدرجات عدد الساعات
متطمبات 
 سابقة

 تدريب نظري

إجمالي  عممي
عدد 
 الوحدات

اختبار 
تكويني 

(1 ) 

اختبار 
تكويني 

2 
 )شفوي( 

 

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

406 INFO  ُٔظ

اعزشعبع 

 اٌّؼٍِٛبد

1 3  2 30 20 10 40 100  

407 INFO  ٔظُ اٌضجظ

 االعزٕبدٞ

1 3  2 30 20 10 40 100  

408 INFO  ِٕب٘ظ

اٌجؾش فٟ 

اٌّىزجبد 

 ٚاٌّؼٍِٛبد

1 3  2 30 20 10 40 100  

409 INFO  ل١بعبد

 اٌّؼٍِٛبد

1 3  2 30 20 10 40 100  

410 INFO  ِششٚع

فٝ  اٌزخشط

دساعبد 

 اٌّؼٍِٛبد

 

2 

 

4 

 

- 

 

4 

لٌس 

للمقرر 

اختبار 

 تحرٌري

 

50 

 

50 

لٌس 

للمقرر 

اختبار 

 تحرٌري

100  
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411 INFO  إداسح

اٌّؼشفخ 

ٚاٌّؼٍِٛبر١خ 

ٚاٌّظبدس 

 اٌشل١ّخ

1 2  2 30 20 10 40 100  

412 INFO  نصوص

متخصصة 

باللغة 

 العربٌة

2 -  2 30 20 10 40 100  

008 UNI  ٟاٌفٓ ف

ػظش 

 إٌٙضخ 

أٚ اٌفٓ 

 اٌؾذ٠ش

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

 ِمشساً ٚاؽذاً (ِٓ ا٢رٟ ِمشساد رخظض إخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 

015E INFO  اٌؾىِٛخ

 اإلٌىزش١ٔٚخ

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 

016E INFO  أمن وحرٌة

 المعلومات

2 - - 2 30 20 10 40 100 - 
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