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 األهداؼك الدراسات العليا: الرؤية كالرسالة: كؿالباب األ

 

 (: الرؤيةٔمادة )ال

، بالجامعة كتعمل على تنشيط حركة البحث العلمي ،أف تساهم في االرتقاء العلمي كالثقافي

 هج العلمية كاألساليب المعيارية الدكلية.متبعة في ذلك المنا

 

 (: الرسالةٕمادة )ال

كذلك لخدمة أعضاء  تحقيق الرسالة العلمية كالبحثية التي تتطلع إليها جامعة بني سويف،

 هيئة التدريس كالباحثين كالطالب كاإلداريين، كذلك برفع المستول المعرفي كالعلمي

 . ة البحث العلميللمجتمع األكاديمي للجامعة، كتنشيط حرك

 

 (: األهداؼٖمادة )ال

اإلسهاـ في إثراء المعرفة اإلنسانية بكافة فركعها عن طريق الدراسات المتخصصة  -1

كالبحث الجاد للوصوؿ إلى إضافات علمية كتطبيقية مبتكرة كالكشف عن حقائق 

 جديدة.

العليا تمكين الطالب المتميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراساتهم  -2

 محليا.

في مجاالت  متميزنات العلمية كالمهنية المتخصصة كتأهيلهم تأهيالن ءاإعداد الكفا -3

 المعرفة المختلفة.

ات العلمية على مسايرة التقدـ السريع للعلم كالتقنية كدفعهم إلى ءتشجيع الكفا -4

 .البحث العلمي كتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع المصرم اإلبداع كاالبتكار كتطوير

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جمع كتحرير                                                                إعداد 

 د. سهير عبد الباسط، د. مها أحمد  د. حسن إبراهيم،         ٙ          أ.د/ هانئ محي الدين عطيه . ككيل الكلية       

  (الدراسات العلياالداخلية لكلية اآلداب بجامعة بني سويف.)مرحلة الئحة ا

 جامعة بني سويف         

 كلية اآلداب           

 األحكاـ العامة: الباب الثاني

 

 (: أحكاـ الالئحةٗمادة )ال

تسرم هذق الالئحة لمدة خمس سنوات من اعتمادها، على أف تجدد في حينها مع ما  -1

 يستجد من متطلبات.

لقواعد كاإلجراءات التنظيمية كالتنفيذية لسير ل إضافة كتعديللمجلس الجامعة  -2

 تعارض مع أحكاـ هذق الالئحة.الدراسات العليا بها بما ال ي

 

 الدراسات العلياإدارة (: مهاـ ٘المادة )

بالكلية اإلشراؼ كالمتابعة األكاديمية كالسلوكية  الدراسات العلياإدارة تتولى  -1

، ككذلك كل الجوانب اإلدارية كالتأديبية المتعلقة بالطالب لطالب الدراسات العليا

 ائق التخرج. كث كحتى تسلمهم بالكليةابتداء من قبولهم 

بالكلية بتحصيل قيمة الخدمات الطالبية كالرسوـ  الدراسات العلياإدارة تقوـ  -2

، كمجلس الجامعة، للجامعات الالزمة من الطالب طبقا لقرارات المجلس األعلى

كيحدد شركطها كقواعد التخفيض أك اإلعفاء منها بقرار من مجلس الجامعة كما 

  عليمية بالجامعة كمجاالت صرفها.يحدد المجلس رسوـ الخدمات الت

 األقساـ العلمية(: ٙمادة )ال

 في التخصصات التالية:في فلسفة اآلداب  درجة أكاديمية علياتمنح الكلية 

 قسم اللغة العربية -1

الماجستير كالدكتوراق في اآلداب في التخصصات ك ات الدبلوـدرج القسميمنح 

 التالية:

 اـ في اللغة كاألدبالدبلوـ الع –درجة الدبلوـ أكال: 

 الشعبة اللغوية -درجة الماجستير في اآلداب ثانيا: 

 الشعبة األدبية -: درجة الماجستير في اآلداب لثاثا

 الشعبة اللغوية -في اآلداب الفلسفة : درجة دكتوراق رابعا

 الشعبة األدبية -في اآلداب الفلسفة دكتوراق : درجة  خامسا

 قسم اللغة اإلنجليزية -2

درجات الدبلوـ كالماجستير كالدكتوراق في اآلداب في التخصصات  قسماليمنح 

 التالية:

 شعبة لغويات تطبيقية –أكال: درجة الدبلوـ 

 الشعبة اللغوية -ثانيا: درجة الماجستير في اآلداب 

 الشعبة األدبية -ثالثا: درجة الماجستير في اآلداب 
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 اللغوية الشعبة -في اآلداب الفلسفة درجة دكتوراق رابعا: 

 الشعبة األدبية -في اآلداب الفلسفة درجة دكتوراق خامسا : 

 قسم التاريخ -3

 درجتي كالماجستير كالدكتوراق في اآلداب في التخصصات التالية: القسميمنح 

 شعبة تاريخ إسالمي -أكال: درجة الماجستير في اآلداب 

 شعبة تاريخ حديث -ثانيا: درجة الماجستير في اآلداب 

 شعبة تاريخ إسالمي -في اآلداب الفلسفة رجة دكتوراق دثالثا: 

 شعبة تاريخ حديث -في اآلداب الفلسفة درجة دكتوراق رابعا : 

 قسم الجغرافيا -4

قسم درجات الدبلوـ الماجستير كالدكتوراق في اآلداب في التخصصات اليمنح 

 التالية:

 بعد كاالستشعار عنفية نظم المعلومات الجغرا –أكال: درجة الدبلوـ 

 شعبة الجغرافيا -ثانيا: درجة الماجستير في اآلداب 

 شعبة الجغرافيا –في اآلداب الفلسفة درجة دكتوراق ثالثا: 

 قسم االجتماع -5

كالماجستير كالدكتوراق في اآلداب في التخصصات  درجات الدبلوـقسم اليمنح 

 التالية:

 عاـ –أكال: درجة دبلوـ السكاف كالتنمية 

 شعبة أنثركبولوجي -ستير في اآلداب : درجة الماجثانيا

 شعبة اجتماع -: درجة الماجستير في اآلداب ثالثا

 شعبة أنثركبولوجي -في اآلداب الفلسفة درجة دكتوراق : رابعا

 شعبة اجتماع -في اآلداب الفلسفة درجة دكتوراق : خامسا

 علوـ المعلوماتقسم  -6

ي اآلداب في التخصصات كالماجستير كالدكتوراق ف درجات الدبلوـقسم اليمنح 

 التالية:

 أكال: درجة دبلوـ المخطوطات

 برنامج دراسات المعلومات -: درجة الماجستير في اآلداب ثانيا

 برنامج المعلوماتية كاالتصاؿ -: درجة الماجستير في اآلداب ثالثا

 برنامج الوثائق كاألرشيف اإللكتركني -: درجة الماجستير في اآلداب رابعا

 برنامج دراسات المعلومات -في اآلداب الفلسفة ة دكتوراق درج: خامسا

 برنامج المعلوماتية كاالتصاؿ -في اآلداب الفلسفة درجة دكتوراق :  سادسا

 برنامج الوثائق كاألرشيف اإللكتركني -في اآلداب الفلسفة درجة دكتوراق :  سابعا
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 قسم علم النفس -7

 آلداب في التخصصات التالية:قسم درجتي الماجستير كالدكتوراق في االيمنح 

 شعبة عامة –أكال: درجة الماجستير في اآلداب 

 شعبة إكلينيكي –: درجة الماجستير في اآلداب ثانيا

 شعبة علم النفس االجتماعي –: درجة الماجستير في اآلداب ثالثا

 شعبة عامة –في اآلداب الفلسفة درجة دكتوراق : رابعا

 شعبة إكلينيكي –ي اآلداب فالفلسفة درجة دكتوراق : خامسا

 شعبة علم النفس االجتماعي –في اآلداب الفلسفة درجة دكتوراق : سادسا

 قسم الفلسفة -8

 قسم درجتي الماجستير كالدكتوراق في اآلداب في التخصصات التالية:اليمنح 

 الفلسفة -أكال: درجة الماجستير في اآلداب 

 سفةالفل -في اآلداب الفلسفة درجة دكتوراق ثانيا: 

 

 : نظاـ الدراسة (ٚمادة )ال

يقوـ النظاـ الدراسي في الدراسات العليا في الكلية على أساس نظاـ الساعات  -1

هي كحدة قياس دراسية لتحديد كزف كل مقرر ك (،المعتمدة )الوحدات الدراسية

كاحدة أك ساعتين عمليتين ساعة نظرية  بالنسبة إلى المقررات األخرل، كهى تعادؿ

  لموضوع خاص في مجاالت التخصص.ات أك أربع ساع

أسبوعا بما  خمسة عشرتنقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين، مدة كل منهما  -2

ريرية النهائية فيها أسبوع لالمتحانات التطبيقية كالشفهية، تليها االمتحانات التح

 لكل فصل على حدة.

ا لألقساـ الواردة في يجتاز الطالب عدد ساعات معتمدة في أم برنامج دراسي تبع -ٖ

 المادة السادسة من هذق الالئحة مقسمة على النحو التالي:

، كتعد درجة الدبلوـ  موزعة على فصلينساعة معتمدة  ٕٗ درجة الدبلوـ 

 ال تتطلب إعداد رسالة تخصصية تأهيلية منتهية

ساعة معتمدة موزعة على أربع  ٛٗ درجة دبلوـ نظم المعلومات الجغرافية

تخصصية تأهيلية منتهية ال تتطلب إعداد  كهي سيةفصوؿ درا

 رسالة

 ٙٔساعة معتمدة إضافة إلى  ٕٗساعة معتمدة مقسمة إلى:  ٓٗ درجة الماجستير  

 ساعة رسالة ماجستير

  ٘ٗساعة معتمدة إضافة إلى  ٘ٔساعة معتمدة مقسمة إلى:  ٓٙ درجة الدكتوراة

 ساعة رسالة دكتوراة
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في كل برنامج على: مقررات أساسية كمقررات  كتوزع هذق الساعات المعتمدة

( الخاص بجداكؿ ٔاختيارية كمقررات بينية كما في ملحق )

 المقررات الدراسية.

 (ٔ(: لوائح األقساـ )انظر ملحق ٛالمادة )

الخطة الدراسية التي تشتمل على ما الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية يقر مجلس  

 يأتي:

 تطلبات التخصصات أك األقساـ.المقررات التي تعد م -1

 توزيع هذق المقررات على السنوات كالفصوؿ الدراسية. -2

 رمز كرقم كل مقرر على حدة. -3

   مفردات )محتول( كل مقرر على حدة. -4

نظرم(، كذلك بعد موافقة مجالس  –عدد الساعات التي يدرس بها المقرر )عملي  -5

 األقساـ

 

 (: مواعيد الدراسة ٜمادة )ال

بوؿ في الدراسات العليا مرة كاحدة في كل عاـ كيتم خالؿ شهر يفتح باب الق -1

 أغسطس كذلك للمتقدمين الجدد. 

استكماؿ أكراقهم كيسجل الطالب المواد الدراسية للفصل الدراسي األكؿ بعد قبولهم  -2

المفركضة عليهم، على أف يغلق باب التسجيل بعد نهاية  امتحانات القبوؿكاجتيازهم 

 لدراسة. األسبوع األكؿ من ا

 يبدأ الفصل الدراسي األكؿ في شهر سبتمبر.  -3

يسجل الطالب المقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني خالؿ األسبوع  -4

األخير من الفصل الدراسي األكؿ، على أف يغلق باب التسجيل بعد نهاية األسبوع 

 األكؿ من الدراسة. 

 يبدأ الفصل الدراسي الثاني في شهر فبراير . -5

 ( : رسوـ الدراسة ٓٔمادة )ال

كفقنا لما كرد بقانوف تنظيم تحصل رسوـ التسجيل عن كل ساعة دراسية معتمدة،  -1

الجامعات كالقرارات الصادرة عن المجلس األعلى للجامعات كقرارات مجلس الجامعة 

 في هذا الشأف.

تحصل رسوـ التسجيل عن كل ساعة دراسية معتمدة بالنسبة للمقررات التي يتم  -2

 اإلعادة فيها.
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بعد التسجيل، كذلك  منه نسحابال تسترد مصركفات المقرر للطالب الذم يقرر اال -3

المسموح بها، قبل نهاية األسبوع السادس من بداية الفصل  باحنسفي فترة اال

 الدراسي.

دة بالنسبة للمقررات التي متحصل نصف رسوـ التسجيل عن كل ساعة دراسية معت -4

 كمستمع.الطالب فيها  يتم تسجيل

داء أمن المعينوف بالكلية البحث  بيستثنى المعيدكف كالمدرسوف المساعدكف، كطال -5

الرسوـ الدراسية عند التسجيل في المقررات للمرة األكلى، كيتحملوف مصاريف 

 المقررات التي يقوموف بإعادة التسجيل فيها.

 (: المرشد األكاديمئٔمادة )ال

التدريس خالؿ فترة  من أعضاء هيئة اتخصصنم اأكاديمين ارشدنملكل طالب  خصصي -1

 .دراسة الطالب

المرشد األكاديمي لكل طالب بناء على الموضوع الذم يرغب علمي يحدد كل قسم  -2

 التسجيل فيه.

في  م، كمساعدتهللطالب تتضمن كظيفة المرشد تقديم النصح كاإلرشاد األكاديمي -3

د رأيه إلزاميا للطالب حتى ، كيعماختيار المقررات الدراسية الالزمة لمجاؿ بحثه

 نهاية دراسته.

أعضاء لجنة اإلشراؼ  أحدأف يكوف المرشد األكاديمي مشرفا على الطالب أك  يجوز -4

 على الرسالة.

 

 كالتسجيل : القبوؿثالثالباب ال

 (: سياسات التنسيق كالقبوؿٕٔالمادة )

عة قبل بداية بالجام الدراسات العليايقر مجلس الجامعة بناء على اقتراح من مجلس 

من العاـ الجامعي بوقت كاؼ سياسات القبوؿ، كشركطه، كإجراءاته بناء على اقتراحات 

ق خدمة التنمية في البالد كالرقي بمستول التعليم الجامعي الكليات بقبوؿ الطالب بما يحق

  كبما ال يتعارض مع سياسة المجلس األعلى للجامعات.

 

 القبوؿ كالتسجيل شركط(: ٖٔمادة )ال

 قبوؿ الطالب بالدراسات العليا ما يلي:ليشترط 

أف يكوف ممن تخرج في كليات اآلداب أك ما يناظرها من األقساـ العلمية في الكليات  -1

)ال يدخل في  تنظيم الجامعاتقانوف المعاهد كالكليات التي تخضع لمن ذات الصلة 
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جنبية المعادلة من ذلك كليات التربية كالخدمة االجتماعية(، كالكليات العربية كاأل

  .قبل المجلس األعلى للجامعات

في برنامج يسمح باحتساب عدد من المقررات الدراسية التي سبق للطالب دراستها  -2

في جامعة أك كلية أخرل معتمدة من المجلس األعلى للجامعات، الدراسات العليا 

جة، كأف على أف تكوف هذق المقررات من بين المقررات المطلوبة للحصوؿ على الدر

على األقل، بشرط أال يزيد عدد المقررات  جيديكوف قد نجح الطالب فيها بتقدير 

عن مقررين في الدبلوـ أك الماجستير أك الدكتوراق على امتداد البرنامج، كذلك 

 بناء على اقتراح مجلس القسم المختص كبعد موافقة مجلس الكلية.

مضى على نجاحه خمس لطالب كنجح فيها االتي يجوز االعفاء من المقررات  ال -3

 .، كعليه اإلعادة فيها جميعا قبل التسجيل للدرجةسنوات أك أكثر

 االختيارية في البرنامج مقرراتالمن أف يحذؼ أك يضيف أم مقرر  يحق للطالب -4

خالؿ األسبوع األكؿ من بداية الفصل الدراسي، دكف أف يظهر ذلك المسجل فيه 

بالطالب، كبغير دفع أية مصاريف  ةت الخاصالمقرر الذم حذؼ في بياف المقررا

دراسية إضافية، كذلك بعد موافقة القائمين بتدريس المقرر الذم أضيف أك الذم 

كيلتزـ الطالب الذل  حذؼ، كبعد موافقة المرشد األكاديمي أك المشرؼ العلمي.

 .ارة الالزمة لذلكيرغب فى حذؼ اك إضافة مقرر باستيفاء االستم

فى الكتابة  ةكدكر (ICDL)اجتيازق الرخصة الدكلية للحاسب اآللى  أف يقدـ ما يفيد -5

 الفنية للبحث العلمى، كفقان للمعايير التي تحددها الكلية.

يكوف للمعيدين بالجامعة األكلوية في القبوؿ ببرامج الدراسات العليا فيها كيعفوف  -6

 من امتحانات القبوؿ. 

اف يعمل فى جهة حكومية أك غير أف يحصل الطالب على موافقة جهة العمل إذا ك -7

 حكومية كأف يقدـ إقراران بحالته.

يجوز لمجلس القسم بعد موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية كمجلس الكلية إضافة  -8

 شركط أخرل يراها ضركرية للقبوؿ. 

 (: المفاضلة بين المتقدمينٗٔالمادة )

معايير  العلمية ح من األقساـتحدد الكلية ضمن سياسة القبوؿ كل سنة بنػاء على اقترا

 -يأتي:كفقنا لما المفاضلة بين المتقدمين بطلبات القبػوؿ 

 الطاقة االستيعابية لكل قسم.  -1

 ة كلكل قسم على حدة.للنسب المئوية الخاضعة للمفاضل الحد األدنى -2

النظاـ األمثل للمفاضلة بين المتقدمين كله الحق فػي إقرار أم من األنظمة  -3

 -اآلتية:

 التخرج شهاداتها الطػالب في لحاصػل عليب المئوية االنس. 
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 ة )في مواد مختارة(.اختبارات القبوؿ الكلية أك الجزئي 

 .المقابلة الشخصية 

 تخصصاشتراط حصوؿ المتقدـ على حد أدنى من الدرجات في مقررات ال 

التػي تعتبر من المقررات المؤهلة للقبوؿ فػي أم من األقساـ كالتخصصات 

ب الطالب االلتحاؽ بها، على أف تحدد هذق المقررات مسبقان في التػي يرغ

 لوائح كإرشادات القبوؿ.

 أفضل على  الجمع بين أم من هذق المعايير بعضها البعض للوصوؿ إلى معيار

 ع المتقدمين.أف يحقق عدالة المساكاة بين جمي

 

 : نظاـ الدراسةرابعالباب ال

 

 شركط التسجيل(: ٘ٔمادة )ال

موافقة بال إطالب  خمسةيقل عدد الطالب المسجلين في أم مقرر عن  ال يجوز أف -1

 مجلس الكلية .

يختار الطالب بمساعدة المرشد األكاديمى المقررات الدراسية، كيستوفى االستمارة  -2

 . في المواعيد التي تحددها الكليةالمعدة 

 ال يسمح للطالب بتسجيل مقرر دراسي يتطلب دراسة مقرر آخر قبله إال بعد -3

 دراسة هذا المقرر كالنجاح فيه .

الطالب الذم يرسب في مقرر عليه أف يعيدق إذا كاف إجباريا، أما بالنسبة  -4

للمقررات االختيارية فيمكنه إعادة التسجيل في المقرر ذاته، أك استبداله بمقرر 

 اختيارم أخر.

عن  يحق للطالب إعادة التسجيل في أم مقرر سبق له النجاح فيه بتقدير ال يزيد -5

(C)  بغرض تحسين تقديرق في هذا المقرر، على أال تكوف اإلعادة ألكثر من مرة

 .الدرجة األعلىمقررا كاحدا كترصد له ، كتحسب للطالب كاحدة

 

 ( : االنتظاـ في الدراسةٙٔالمادة )

 .المعد لذلكلنموذج ل ابتسجيل الغياب في المحاضرات كفق أستاذ المقرريقوـ  -1

 وذج الغياب إلى رئيس القسم بعد توقيعه.نم أستاذ المقرريرفع  -2

من مجموع المحاضرات كالدركس العملية %( ٕ٘إذا غاب الطالب أكثر من ) -3

بالكلية  الدراسات العلياللمقرر الواحد دكف عذر مبرر توافق عليه لجنة  كالميدانية

 تتخذ ضدق اإلجراءات التالية:
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 المقرر إلى عميد  ثالث مرات ثم يكتب أستاذ الطالب أستاذ المقرر نذري

 الكلية لحرمانه كال يعد محركمنا إال بعد موافقة مجلس الكلية .

 (يعتبر الطالب المحركـ راسبا في ذلك المقرر كيرصد له التقديرF في )

 ، كتحسب له الدرجة التي يحصل عليهاكيعيد دراسة المقررخانة الدرجة ، 

تحاف أحد المقررات أك يجوز لمجلس الكلية قبوؿ عذر غياب الطالب عن دخوؿ ام -4

كاملة أك العاـ الدراسي إذا كاف سبب الغياب خارجا عن   مقررات الفصل الدراسي

على أف كفقا لقانوف تنظيم الجامعات كالقواعد التي تقررها الجامعة إرادة الطالب 

 يقدـ العذر للكلية في موعد أقصاق أسبوع من نهاية االمتحانات.

من مجموع المحاضرات كالدركس العملية %( ٓ٘د عن )إذا غاب الطالب بنسبة ال تزي -5

الكلية، يسمح للطالب المقبوؿ مجلس للمقرر الواحد بعذر مقبوؿ من  كالميدانية

 كتسجل له الدرجة الحاصل عليها . بدخوؿ االمتحافعذرق 

من مجموع المحاضرات كالدركس %( ٓ٘إذا غاب الطالب بنسبة ال تزيد عن )  -6

 الرمزيرصد له  الكلية ،مجلس مقرر الواحد بعذر مقبوؿ من لل العملية كالميدانية

(W.في خانة الدرجة ) 

عند إعادة الطالب امتحاف المقرر أك المقررات التي اعتبر فيها غائبا بعذر تحسب له  -7

 . )عملي كنظرم(النتيجة من الدرجة النهائية

المكونة من إذا كاف الطالب قد سبق أف نجح في االمتحانات العملية في المقررات  -8

ق من االمتحانات العملية بناء على موافقة ؤين )عملي كنظرم(، فيجوز إعفائجز

عميد الكلية، كتحفظ له ك الدراسات العليالجنة رئيس القسم المختص كاعتماد 

ر كيتم االمتحاف فيه، عيد دراسة الجزء النظرم من المقر، كيدرجات الجانب العملي

 .حه بالجزء العملي أكثر من فصلين دراسيينكبشرط أال يكوف قد مضى على نجا

إذا قبل عذر غياب الطالب بجميع مقررات الفصل الدراسي فإف ذلك يعتبر ضمن  -9

 الحد األعلى لفترات كقف القيد كيطبق عليه مواد كقف القيد.

 

 (: األعماؿ الفصليةٚٔمادة )ال

ير كالدكتوراق كما لدبلوـ كالماجستاتحدد األعماؿ الفصلية للمقررات الدراسية لدرجة 

 يلي:

االمتحانات الشفهية أك سواء أكانت  تحدد األعماؿ الفصلية للمقررات الدراسية -1

أك من بعضها أك منها جميعا كامتحاف تحريرم  التكليفاتالعملية أك البحوث أك 

 كما يلي: كاحد على األقل
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a.  :المقررات النظرية تقسم الدرجة على النحو التالي 

 في نهاية الفصل الدراسي تحريرمال % لالمتحافٓٙ

 أعماؿ صفية أك امتحانات شفهية% ٓٔ

  في منتصف الفصل التحريرم % لالمتحافٖٓ

b.  بين النظرية كالعملية تقسم الدرجة على النحو التالي: التي تجمع المقررات 

 في نهاية الفصل الدراسيالتحريرم % لالمتحاف ٓ٘

 أعماؿ صفية% ٓٔ

 )أبحاث نظرية أك ميدانية(التكليفات% لالمتحانات الدكرية كٕٓ

 % لالمتحانات العملية في نهاية الفصل الدراسي ٕٓ

 

 ( : االنسحاب من المقرر الدراسى ٛٔمادة: )

 كذلك كفق الشركط التالية: المقررات الدراسية االختياريةمن يسمح للطالب باالنسحاب 

  .الدراسييكوف االنسحاب قبل نهاية األسبوع السادس من بداية الفصل  -1

إستيفاء االستمارة الالزمة لذلك فى الوقت المسموح فيه باالنسحاب من المقرر،  -2

 كموافقة القائم بتدريس المقرر.

في بيانات  (W)ال تحسب للطالب ساعات هذا المقرر، كيظهر الرمز منسحب  -3

 المقررات الخاصة بالطالب.

،  ( أكW)ز منسحب الرمسداد مصاريف المقررات الدراسية التى يحصل فيها على  -4

 (.FW) غائب بدكف عذر )راسب باالنسحاب(،  أك( I) غير مكتمل

 

 االنسحاب من الدراسة –:  كقف القيد خامسالباب ال

 

 : كقف القيد (ٜٔادة )الم

يسمح للطالب بوقف قيدق، كذلك بعد قضاء فصل دراسي كاحد على األقل بشرط موافقة 

للطالب تأجيل الدراسة لمدة ال  كعندها يسمحكلية، لجنة الدراسات العليا، كتصديق مجلس ال

 شطب قيدقتزيد عن فصلين دراسيين متتاليين أك متفرقين، فإذا زادت المدة عن ذلك 

 نهائيا.

 

 : إعادة القيد(ٕٓمادة )ال

 الحاالت التالية: فيالطالب يجوز إعادة قيد 
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كلم يتم شطبه إذا كاف كقف القيد تم بناء على طلب الطالب كلظركفه الشخصية،  -1

 (.ٕٔكفق المادة )

 ."كقف القيد"أف يكوف قد مر سنة على األقل على تاريخ طلبه  -2

 تحسب المقررات التي درسها الطالب سابقا كنجح فيها في حالة إعادة القيد. -3

 (: شطب القيدٕٔمادة )ال

 يشطب قيد الطالب فى الحاالت االتية :

 متحاف بدكف عذر مقبوؿ.أكثر من مقرر كلم يدخل االحضور ذا تغيب عن إ -1

إعادة  تمإذا زادت مدة كقف القيد عن فصلين دراسيين متتاليين أك متفرقين كلم ي -2

 قيدق.

يوقع الطالب عند التحاقه بالدراسات العليا على إقرار بالموافقة على اعتبارق منسحبنا  -3

 بالكامل خالؿ شهر من بدء الدراسة أكصركفات ذا لم يسدد الرسوـ الدراسية كالمإ

 كفق ما تراق الكلية 

إذا أخل بالمثل كالتقاليد الجامعية كحسن السير كالسلوؾ بعد إجراء تحقيق من قبل  -4

 . يدينهمجلس التأديب 

إذا تقدـ المرشد األكاديمي أك لجنة اإلشراؼ بتقرير يفيد عدـ جدية الطالب فى  -5

يق الدراسة كبعد موافقة مجلس القسم المختص كلجنة الدراسات العليا، كتصد

)تقارير االرشاد  بالطالب بعد الرجوع الى التقارير السنوية الخاصةكمجلس الكلية 

 . ، تقارير لجنة اإلشراؼ(االكاديمي

 إذا رفضت لجنة الحكم كالمناقشة الرسالة مرتين متتاليتين  -6

 من الدراسة (: االنسحابٕٕالمادة )

 : آلتيةالقواعد ل اكفق الكليةيحق للطالب االنسحاب من الدراسة في 

بما في ذلك قيمة  كليةأف يسدد جميع ما عليه من التزامات مالية كعينية لل -1

 استمارة االنسحاب.

  أف يتقدـ لالنسحاب شخصيا أك يوكل من يراق على أف يكوف التوكيل معتمدا من -2

 .كليةالجهات التي تحددها ال

 .كليةأف يخلي طرفه من الوحدات المختصة في ال -3

خالؿ العاـ الدراسي ماعدا أياـ القبوؿ كالتسجيل يحق للطالب سحب ملفه  -4

 كاالمتحانات.

أف يوضح في الوثائق التي سحبها الطالب الكلية المنسحب منها كتاريخ االنسحاب  -5

مرة أخرل قبل مركر سنة على األقل من انسحابه  بالكليةكال يحق له االلتحاؽ 

 كتطبق عليه شركط القبوؿ الجديدة.
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سلم سول أصوؿ الوثائق الخاصة به فقط كيحفظ ال يجوز للمنسحب أف يت -6

استمارة االنسحاب كصورة من كثائق الطالب في   مع كليةالمظركؼ الخاص بال

األرشيف الخاص بالمنسحبين كيحق له الحصوؿ على بياف بالمواد التي درسها 

 كتاريخ االنسحاب. كليةشريطة أف يوضح فيها بأنه منسحب من ال كليةبال

 

 إدارة االمتحانات :السادسالباب 

 (: مواعيد االمتحاناتٖٕالمادة )

تحدد الكلية مواعيد بداية االمتحانات الفصلية كنهايتها بناء على اتفاؽ األقساـ العلمية، 

كفقا للتقويم الدراسي الذم يضعه  كموافقة مجلس الكلية بالتنسيق مع مجلس الجامعة

 المجلس األعلى للجامعات.

 حاف(: مدة االمتٕٗمادة )ال

يحدد مجلس القسم بعد موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية مدة االمتحاف التحريرم 

 النصفي كالنهائي للمقررات الدراسية على النحو  التالي:

 .ثالث ساعاتمدة االمتحاف في أم مقرر ال تقل عن ساعة كال تزيد عن  -1

االمتحانات العملية في تنظيم ذات الطبيعة العملية في المواد الدراسية يجوز لألقساـ  -2

بعد موافقة بعد اقتراح من القسم العلمي المختص،  المقررات التي تستدعي ذلك

أك  كمجلس الكليةالدراسات العليا، لجنة كموافقة كل من القسم العلمي المختص، 

 من يفوضه.

 (: جداكؿ االمتحاناتٕ٘المادة )

ية موضحا فيها المقررات تتولى لجاف االمتحانات إعداد جداكؿ االمتحانات الفصل -1

كمكاف كيوـ االمتحاف لكل مقرر كتاريخه كزمنه، كبما يضمن معرفة الطالب 

 لجدكله االمتحاني بسهولة كيسر.

 تعلن هذق الجداكؿ قبل موعد االمتحانات بفترة كافية.  -2

النهائي  اال يجوز إجراء أم تعديل في جداكؿ االمتحانات المعلنة على الطالب بشكله -3

 تم اإلعالف عن التعديل.إال إذا 

 

 (: تشكيل لجاف الكنتركؿٕٙالمادة )

من السادة عميد الكلية أك من يفوضه بالكلية فصليا بقرار من  ؿتشكل لجاف الكنترك

 .الوكالء 
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 كلية اآلداب           

 (: أعماؿ الكنتركؿٕٚالمادة )

تتولى لجنة الكنتركؿ بالكلية توفير األختاـ الخاصة بها لوضعها على دفاتر  -1

 ال تقبل إال بها. اإلجابات التي

تضع لجنة الكنتركؿ بالكلية تعليمات مكتوبة بمواعيد تسليم أعضاء هيئة التدريس  -2

أسئلة امتحانات المقررات التي يقوموف بتدريسها، كالجهة المسئولة عن استالمها 

كإشراؼ أستاذ  ،كحفظها ككذا كيفية فتحها في موعد االمتحاف ككيفية استالمها،

 نسخها.المقرر شخصيان على 

تضع لجنة الكنتركؿ بالكلية تعليمات مكتوبة بطرؽ كإجراءات تسليم دفاتر إجابات  -3

 الطالب للمصححين كل فيما يخصه في مقررق، كمواعيد استالمها.

كفقا  يشكل مجلس القسم لجاف كضع األسئلة كالتصحيح للمقررات الدراسية -4

بناءن ػ  ز عند االقتضاءكيجو ػ  يضع أستاذ المقرر أسئلة االمتحافللقواعد. بحيث 

) في حالة الوفاة ،  على اقتراح رئيس القسم أف يضعها من يختارق مجلس القسم

 (السفر، المرض

الدرجة  حتى صلة قرابة بحد الطالب الممتحنين من يمت ألال يجوز اشتراؾ  -5

 الرابعة كيعتبر عدـ إخطار عميد الكلية بذلك مخالفة تستوجب المسألة .

 

 ضور االمتحانات(: حٕٛالمادة )

كاؼ، كمع ذلك يجوز  بوقتعلى الطالب الحضور إلى مكاف االمتحاف قبل بدايته  -1

أف يسمح رئيس لجنة االمتحانات للطالب المتأخر بحضور االمتحاف إذا لم يمر على 

 أكثر من نصف ساعة على أال يعوض عن زمن التأخير.  بدايته

ر البطاقة الجامعية لكل سنة  ال يحق للطالب دخوؿ قاعات االمتحاف بدكف إحضا -2

 إلثبات شخصيته.

ال يسمح للطالب بمغادرة قاعة االمتحاف إال بعد مضي نصف زمن االمتحاف على  -3

 األقل.

ال يسمح للطالب بدخوؿ مكاف االمتحاف بعد الخركج منه إال إذا كاف الخركج  -4

 ألسباب اضطرارية، ككاف طيلة فترة كجودق خارج مكاف االمتحاف تحت مراقبة

 مستمرة من قبل أحد أعضاء لجنة االمتحاف.

يلزـ جميع الطالب الحاضرين ألداء االمتحانات بالتوقيع على انصرافهم عند تسليم  -5

 كرقة اإلجابة للمراقب.

 يجوز تشكيل لجاف خاصة ألصحاب االحتياجات الخاصة كالمرضى كالمسجونين. -6
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 (: أعماؿ المراقبة ٜٕالمادة )

بإخطار المراقبين علنا بشركط المراقبة كذلك على النحو راقبة لجاف النظاـ كالمتقوـ 

 التالي:

يجب عدـ فتح مظاريف األسئلة ككذا عدـ تسليم األسئلة للطالب قبل بدء زمن  -1

 االمتحاف المحدد.

 .الخاصة بالطالب الممتحن جمع بطاقات إثبات الشخصية -2

خرل مع الطالب، أك أم أجهزة أ ايل(بأجهزق اتصاؿ )الموالتأكد من عدـ كجود  -3

كفي حالة كجودها يحق للكلية مصادرتها باعتبارها أداة غش، كال يحق للطالب 

 المطالبة بها.

 التأكد من عدـ كجود أم أكراؽ أك كتب مع الطالب. -4

إال بمعرفة  يجوز للقائمين بأعماؿ المراقبة إخراج الطالب من قاعة االمتحاناتال  -5

  .يبهلجنة النظاـ كالمراقبة أك من ينرئيس 

 (: ضوابط االمتحانات ٖٓمادة )ال

يجب على المتقدـ لالمتحاف االلتزاـ بكل ما كرد في قانوف تنظيم الجامعات من ضوابط 

شكلية كإجرائية، كإذا ما ضبط أحد الطالب المخالفين لما كرد في البند السابق يتم معه 

 اإلجراءات التالية:

النظاـ كالمراقبة التخاذ ما يلزـ من قاـ بضبط الحالة بابالغ رئيس لجنة يقوـ  -1

كفقا لما كرد في قانوف تنظيم الجامعات. على أف يتم التحقيق في الحالة في نفس 

 اليوـ.

توقف نتيجة الطالب في ذلك المقرر إلى حين صدكر قرار اللجنة كيرصد له  -2

 ( بعد إقرار حالة الغش أك المخالفة.chالرمز )

 لجنة لتنفيذق.يتم إبالغ الجهات المعنية بقرار ال -3

تعلن في لوحة إعالنات الكلية أسماء الطالب الذين تم معاقبتهم بسبب حاالت الغش  -4

 أك الشغب أك مخالفة التعليمات مع بياف الجرـ كالعقوبة.

 

 ( أعماؿ التصحيحٖٔالمادة )

تكوف أعماؿ التصحيح سرية كفق أرقاـ مسلسلة تضعها لجنة الكنتركؿ، كذلك كفق نموذج 

 تحانات.كراسة االم

لعميد الكلية أكراؽ االمتحاف النهائي لمقررق، كيجوز  تقوـ لجنة التصحيح بتصحيح -1

ندب من يقوـ بالتصحيح في حالة عند الحاجة المختص رئيس القسم بعد أخذ رام 

 ما يعوؽ اللجنة المشكلة عن آداء مهمتها.
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اتخاذ ما للنظر في النتائج المختلفة ك ممتحنين افلمجلس الكلية تشكيل لج يجوز -2

  يراق مالئما

 درجات ية في كشوؼ رصد النهائات االمتحانلجنة الكنتركؿ المختص درجات  رصدت -3

رئيس لجنة ك لجنة الرصدوقع عليها ثم يصادؽ عليها رئيس تلذلك، كالمعدة 

 .الكنتركؿ

 (: نظاـ التقويمٕٖالمادة )

ظرم من المقرر، يؤدم الطالب امتحانا تحريريا في نهاية الفصل الدراسي للجزء الن -1

( من النهاية العظمى  %ٓٙ - %ٓ٘كتكوف النهاية العظمى لدرجات ذلك االمتحاف )

 لدرجة الجزء النظرم.

، تجمع درجة االمتحاف التحريرم مع درجة العمليةفي حالة المقررات ذات الجوانب  -2

تحدد على ضوء المجموع ضافة إلى درجات الجزء العملي، كاألعماؿ الفصلية باإل

 جة النهائية للطالب في كل مقرر على حدة كعلى النحو التالي:الدر

  يعتبر الطالب ناجحا في المقرر إذا كاف المجموع الكلي للدرجة ال يقل

ين النظرم كالعملي، بشرط أف ال ئللجز%( من المجموع الكلي ٓٙعن )

 %( من الدرجة الكلية لهذا الجزء.ٓ٘ين عن )ئتقل )درجة أم من الجز

 فما فوؽ من المجموع الكلي للمقرر%( ٓٙالب على )إذا حصل الط ،

%( من الدرجة الكلية لهذا ٓ٘ين أقل من )ءدرجة أحد الجز ككانت

 الجزء فيعتبر راسبان في المقرر .

 إذا حصل على درجة أقل من  بر الطالب راسبا في جزئي المقرريعت

 %( من الدرجة الكلية للمقرر.ٓٙ)

قلة تجمع درجات أعماؿ الفصل مع درجات المست العمليةفي حالة المقررات  -3

  االمتحاف العملي النهائي لتحسب للطالب الدرجة الكلية.

في حالة المقررات النظرية تجمع درجات أعماؿ الفصل مع درجة االمتحاف  -4

 التحريرم لتحسب للطالب الدرجة الكلية التي يستحقها.

)جدكؿ كما في  من نقاط النظاـ المئوم كما يقابله يتم تقييم المقرر للطالب كفق -5

ٔ:) 
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 كلية اآلداب           

 التقديرات كالرموز المستخدمة في تقييم المقررات (ٔجدكؿ )

 النقاط الرمز التقدير الدرجة المئوية قواعد التقييم

تعطى هذق التقديرات للطلبة 

 عاليا الذين أظهركا أداءن

 A 4.0  ممتاز 100-95

 A- 3.6 ممتاز  94-90

 B+ 3.3 جيدا جدا  89-85

تعطى هذق التقديرات للطلبة 

 مرضيا الذين أظهركا أداءن

 B 3.0 جيد جدا 84-80

 B- 2.6 جيد جدا  79-75

 C+ 2.3 جيد  74-70

 C 2.0 جيد 69-65

ديرات للطلبة تعطى هذق التق

دنى من أالذين اظهركا أداء 

 المتوقع

 C- 1.6 جيد  64-60

  60أقل من
 راسب

F --- 

 غير مكمل ---  مقررمتطلبات ال غير مكمل

 متطلبات المقرر

I --- 

 --- L  --- مستمع 

 --- FW  ---  راسب باالنسحاب

 --- W --- --- بعذر مقبوؿ منسحب 

--- غش   --- Ch غش 

الطالب الذم ال يستوفي نسبة الحضور لمقرر ما، كرفع أستاذ المقرر اسمه فيه  -6

يعتبر منسحبا من المقرر  لياالدراسات العلرئيس القسم كتم اعتمادق من لجنة 

 .راسب باالنسحابأم  (FW)كيظهر فى شهادته الرمز 

الطالب الذل يتعذر عليه دخوؿ االمتحاف النهائي لمقرر ما أك إتماـ بعض متطلباته  -7

ألسباب قهرية تقبلها لجنة الدراسات العليا كيعتمدها مجلس الكلية، ككاف قد أدل 

على األقل يحصل (شوؼ الحضور كالغيابمن كاقع ك)% من متطلبات المقرر ٘ٚ

، كعليه أداء االمتحاف فى الفصل متطلبات المقرر غير مكمل( أم I)على الرمز

الدراسي التالي، كذلك باستكماؿ متطلبات المقرر فى الفصل الدراسي الذم يليه، 

 راسب باالنسحاب (FW)كإال حصل الطالب على الرمز 

قا لمجموع درجات جميع المقررات ( كفGPAيتم حساب المعدؿ التراكمي ) -8

الدراسية التي حصل عليها الطالب مقسوما على مجموع ساعات جميع المقررات 

 الدراسية .

ضمن الساعات الدراسية كال تدخل فى حساب  (W) ك (FW)ك  (I)ال تحسب الرموز  -9

 (.GPAالمعدؿ التراكمي للدرجات )



 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جمع كتحرير                                                                إعداد 

 د. سهير عبد الباسط، د. مها أحمد  د. حسن إبراهيم،         ٕٔ          أ.د/ هانئ محي الدين عطيه . ككيل الكلية       

  (الدراسات العلياالداخلية لكلية اآلداب بجامعة بني سويف.)مرحلة الئحة ا

 جامعة بني سويف         

 كلية اآلداب           

إجباريا، أما بالنسبة  الطالب الذم يرسب في مقرر عليه أف يعيدق إذا كاف -11

للمقررات االختيارية فيمكنه إعادة التسجيل في المقرر ذاته، أك استبداله بمقرر 

 اختيارم أخر.

يحق للطالب إعادة التسجيل في أم مقرر سبق له النجاح فيه بتقدير ال  -11

، على أال تكوف اإلعادة ألكثر بغرض تحسين تقديرق في هذا المقرر (C)يزيد عن 

 .دةمن مرة كاح

كلم يحسنه فإف هذا المقرر ال  (C)إذا حصل الطالب على تقدير أقل من  -12

يحسب للطالب ضمن الساعات المطلوبة للحصوؿ على الدرجة كلكنه يدخل في 

 (.GPAحساب المعدؿ التراكمي )

في حالة إعادة الطالب دراسة مقرر ما يحسب المقرر المعاد بوصفه مقررا  -13

(، كلكن يظهر التقدير األعلى لهذا GPAمي )إضافيا عند حساب المعدؿ التراك

 المقرر في شهادته.

تعامل الساعات المخصصة للرسالة معاملة المقررات الدراسية، كتدخل فى  -14

 (. GPAحساب المعدؿ التراكمي )

في حالة دراسة الطالب المحوؿ للكلية لمقررات ال يتضمنها البرنامج  -15

 (GPAب ضمن المعدؿ التراكمي ))الالئحة( تسجل له في شهادة التخرج كال تحس

يمكن للطالب التسجيل فى مقرر دراسي كمستمع، كليس مطلوبا منه  -16

% من ساعات المقرر أك أكثر يحصل ٘ٚالنجاح فيه. كفى حالة حضور الطالب 

(، كلكن ال تدخل ضمن الساعات المقررة، أك فى حساب Lالطالب على تقدير )

 (.GPAالمعدؿ التراكمي )

( أم Pلمحركـ راسبان في ذلك المقرر كيرصد له التقدير )يعتبر الطالب ا -17

 حرماف في خانة الدرجة في كشف النتيجة.

 (*)تحتسب نتيجة الطالب كفقنا للجدكؿ التالي: -18

 هو معدؿ عالمات المقررات التى درسها الطالب فى الفصل الدراسى الواحد:

 عدد ساعاته المعتمدة  xمجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر فصلى  

 حاصل جمع الساعات المعتمدة لهذق المقررات فى الفصل

 المعدؿ الفصلى

 هو معدؿ عالمات المقررات التى درسها الطالب حتى آخرفصل دراسى أتم دراسته:

 عدد ساعاته المعتمدة  xمجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر تم دراسته  

 حاصل جمع الساعات المعتمدة لهذق المقررات التى تمت دراستها

 المعدؿ التراكمى

 

                                      
 ال تنطبق على الدبلومات عدا دبلوم نظم المعلومات الجغرافية  (*) 
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 لرسائللالتسجيل  جراءاتإ: الباب السابع

 

 (: إعداد الخطةٖٖمادة )ال

مشرؼ مع بداية التحاقه بالبرنامج لتوجيهه في  ملتحق بالدراسات العليا يكوف لكل طالب

لقواعد المعتمدة ل ادراسته كمساعدته في اختيار موضوع الرسالة كإعداد خطة البحث كفق

بناءن على ترشيح القسم كموافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية، كذلك  من مجلس الجامعة

 لقواعد كاإلجراءات التنظيمية كالتنفيذية التالية: ل اكفق

يقوـ الطالب بإعداد خطة دراسية مبتكرة بعد اجتيازق للمقررات الدراسية بحيث  -1

 تمثل تلك الخطة إضافة علمية مستحدثة.

بناء على اقتراح مجلس  -أك الدكتوراقالماجستير  يسمح للطالب بالتسجيل لرسالة -2

ات تخصصفي أحد  - اسات العليا، كتصديق مجلس الكليةالقسم، كموافقة لجنة الدر

 ك.لبشرط اجتياز الطالب لعدد من المقررات الدراسية المؤهلة لذ - كلية اآلداب

حقق يجوز للطالب إتماـ جزء من رسالته فى معهد علمى آخر أك فى جهة أخرل ت -3

بعض المتطلبات الخاصة بالبحث كذلك بناء على توصية مجلس القسم العلمى 

 بعد اقتراح المشرؼ على الرسالة. قة لجنة الدراسات العليا بالكليةالمختص، كمواف

، كيعتمد التشكيل من دراسات العليايشكل مجلس القسم لجنة اإلشراؼ على طالب ال -4

 الجامعة.الدراسات العليا بلس لجنة الدراسات العليا كمجلس الكلية كمج

نائب رئيس الجامعة لشئوف يعتبر تاريخ التسجيل للرسالة هو تاريخ موافقة  -5

 على الخطة الدراسية للطالب . كالبحوث الدراسات العليا

توزع مجالس األقساـ مهمة اإلرشاد األكاديمي للطالب المسجلين على أعضاء هيئة  -6

 التدريس. 

وجيه الطالب في متابعة خطوات تسجيل موضوع يتولى المشرؼ األكاديمي ت -7

 الرسالة.

تم مناقشته فيها تلرسالته في حلقة نقاشية يعقدها القسم، ك ايقدـ الطالب مخططن -8

مناقشة علنية من أعضاء هيئة التدريس بالقسم، كيجوز عقد الحلقة النقاشية بين 

 فيها يعرضة سنوي نقاش ، على أف تعقد حلقةألقساـ العلمية المعنية بالموضوعا

 ما تم إنجازق أماـ أعضاء القسم.الطالب 

مشرؼ على رسالة الطالب، كيفضل البعد موافقة مجلس القسم على الموضوع، يحدد  -9

أف يكوف المرشد األكاديمي، هو المشرؼ على رسالة الطالب بعد تسجيلها ما لم 

أك أم من يتعارض ذلك مع تخصصه، أك درجته العلمية، أك نصابه في عدد الرسائل، 

 البنود األخرل لالئحة.
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 (: لغة الرسالةٖٗمادة )ال

تكتب رسائل الماجستير كالدكتوراق باللغة العربية، كيجوز أف تكتب بلغة أخرل في بعض 

التخصصات بقرار من مجلس الجامعة بناءن على توصية مجلس القسم كالكلية كمجلس 

لقواعد ل االلغة العربية، كذلك كفقالدراسات العليا، على أف تحتوم على ملخص كاؼ لها ب

 كاإلجراءات التنظيمية كالتنفيذية التالية:

ينص في أصل البرنامج المقترح الذم يستدعي تخصصه كتابة الرسائل العلمية  -1

 فيه بلغة غير العربية على ذلك.

إذا لم ينص في أصل البرنامج على كتابة الرسائل العلمية فيه بغير العربية،  -2

ة كتابة رسالة في موضوع معين بلغة أخرل يقترح المشرؼ كاقتضت المصلح

 ذلك على القسم المختص ثم تستكمل إجراءات الموافقة.

 (: جهة اإلشراؼٖ٘مادة )ال

يشرؼ على الرسائل العلمية األساتذة كاألساتذة المساعدكف من أعضاء هيئة التدريس 

ات التنظيمية كالتنفيذية بالجامعة، منفردين أك مشتركين، كذلك كفق القواعد كاإلجراء

 التالية:

يجوز أف يشارؾ باإلشراؼ على الرسائل العلمية أحد أعضاء هيئة التدريس من  -1

أقساـ أخرل حسب طبيعة الرسالة، على أف يكوف المشرؼ الرئيسي من القسم الذم 

 الطالب. فيهيدرس 

سائل باإلشراؼ على ر كليةالمدرسوف من أعضاء هيئة التدريس باليقوـ يجوز أف  -2

هذق الدرجة  فيإذا مضى على تعيينهم مشاركين أعضاء كأك الدكتوراق الماجستير 

من األبحاث  -في مجاؿ تخصصهم  -، ككاف لديهم بحثاف على األقل ثالث سنوات

شراؼ ، كال يجوز لهم اإلالمنشورة أك المقبولة للنشر في مجلة علمية محكمة

 منفردين أيا كانت األسباب.

باإلشراؼ على كلية من أعضاء هيئة التدريس بالساتذة المساعدكف يجوز أف يقوـ األ -3

في  -كاف لديهم بحثاف على األقل كالدكتوراق منفردين إذا  رسائل الماجستير

من األبحاث المنشورة أك المقبولة للنشر في مجلة علمية  -مجاؿ تخصصهم 

 محكمة.

ذكم الخبرة المتميزة يجوز أف يشارؾ باإلشراؼ على الرسائل العلمية مشرفوف من  -4

ة العلمية في مجاؿ البحث من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من ءكالكفا

الداخل أك من الخارج من الحاصلين على درجة الدكتوراق، كذلك بقرار من مجلس 

 كمجلس الكلية القسم العلمي المختص كموافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية

 امعة.كمجلس الدراسات العليا بالج
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 كلية اآلداب           

 (: عدد الرسائلٖٙمادة )ال

عشرة يحق للمشرؼ سواء كاف منفردا أك مشتركا مع غيرق أف يشرؼ بحد أقصى على 

كذلك باستثناء المعيدين كالمدرسين المساعدين المعينين بالكلية، رسائل في كقت كاحد، 

كيحتسب اإلشراؼ على كل رسالة بثالث ساعات من نصاب عضو هيئة التدريس إذا كاف 

مشرفا منفردا كبساعتين إذا كاف مشرفان رئيسيا، كبساعة إذا كاف مشرفا مساعدا، كتنتهي 

 فترة اإلشراؼ بأحد أمرين:

 إعطاء اإلذف بطباعة الرسالة. -1

 انتهاء مدة الطالب سواء باالنسحاب أك إلغاء القيد، أك الشطب، أك الوفاة. -2

 نقل اإلشراؼ إلى مشرؼ آخر. -3

 (: تغيير اإلشراؼٖٚمادة )ال

، ةكليفي حاؿ عدـ تمكن المشرؼ من االستمرار في اإلشراؼ على الرسالة النتهاء خدمته بال

كجود خالؼ جوهرم بينه كبين الطالب، تتبع القواعد كاإلجراءات التنظيمية  أك الوفاة، أك

 كالتنفيذية التالية:

يقترح القسم مشرفا بديال يقوـ مقامه كيوافق عليه مجلس القسم المختص كتقرق  -1

 لجنة الدراسات العليا بالكلية كمجلس الدراسات العليا بالجامعة.

إذا انسحب أحد المشرفين في أم مرحلة من مراحل اإلشراؼ على الرسالة ال يدرج  -2

 اسمه على الرسالة، كال يطالب بأية أمور إدارية.

 .يبقى اسمه على الرسالة شرفيافي حالة كفاة أحد المشرفين،  -3

ظلم لمجلس القسم إذا ما تعذر مواصلة بحثه مع المشرؼ، يجوز للطالب التقدـ بت -4

كيجوز للقسم تغيير المشرؼ بعد موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية كمجلس 

الدراسات العليا بالجامعة، كذلك بعد تشكيل لجنة محايدة من ثالثة أساتذة من 

الة خالؿ خارج الجامعة لدراسة التظلم كالتقارير التي قدمها المشرؼ عن الرس

 فترة إشرافه.

 (: تعديل عنواف الرسالةٖٛمادة )ال

في حالة رغبة المشرؼ في تعديل عنواف الرسالة ألم أسباب منهجية، تتبع القواعد 

 كاإلجراءات التنظيمية كالتنفيذية التالية:

 يقدـ طلبا إلى القسم بأسباب تعديل العنواف، يوافق عليه مجلس القسم. -1

 عنواف جزئيا كليس جوهريا يغير من داللته على الموضوع.أف يكوف التعديل في ال -2

يقدـ تعهدا للدراسات العليا بالكلية بأف هذا العنواف ال يتداخل مع عنواف رسالة  -3

 أخرل مجازة أك مسجلة في نفس التخصص.
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 جامعة بني سويف         

 كلية اآلداب           

يسرم التغيير بعد موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية كمجلس الكلية كمجلس  -4

 معة.الدراسات العليا بالجا

 ال يؤثر تغيير العنواف على أم من شركط التسجيل الخاصة بالرسالة. -5

 (: كقف القيد في الرسالةٜٖمادة )ال

يجوز بموافقة مجلس القسم المختص كمجلس الكلية للدراسات العليا كعميد الكلية كقف 

قيد الطالب كذلك ألسباب قهرية، كال تحتسب مدة كقف القيد ضمن الحد األقصى من مدة 

 لحصوؿ على الدرجة، كذلك كفق القواعد كاإلجراءات التنظيمية كالتنفيذية التالية:ا

 أف يرفق تقرير المشرؼ بأف الطالب قد أنجز قدران مناسبا من الرسالة. -1

 أال يتجاكز مجموع مدة كقف القيد عن سنتين دراسيتين متفرقتين. -2

يمه إلى رئيس يقوـ من يرغب في كقف قيدق بتعبئة النموذج المعد لذلك، كتقد -3

القسم المختص قبل بداية الفصل الدراسي بما ال يقل عن أسبوعين لعرضه على 

 مجلس القسم.

ال يعتبر كقف القيد نافذا إال بعد موافقة مجلس الكلية كمجلس الدراسات العليا  -4

 كال يقوـ الطالب بسداد أية رسوـ دراسية طواؿ فترة كقف القيد.بالجامعة.

  (: اإلنذارٓٗمادة )ال

إذا ثبت عدـ جدية الطالب في الدراسة أك أخل بأم من كاجباته الدراسية يتم إنذارق إنذارا 

، كذلك ا )من خالؿ مراسلة كتابية من إدارة الدراسات العليا(أكاديميا من الدراسات العلي

 كفق القواعد كاإلجراءات التنظيمية كالتنفيذية التالية:

 فقة مجلس القسم يفيد بأم مما يلي:تقرير من المشرؼ على دراسته بعد موا -1

أف الطالب لم يتصل بالمشرؼ علميا كيقدـ له ما يفيد جديته لمدة ال -أ

لم يستجب لتوجيهات المشرؼ أك  أشهر، كال تزيد عن سنة. ٜتقل عن 

 العلمية

أف الطالب لم يتمكن من الكتابة العلمية التي تتناسب مع المرحلة التي -ب

 يدرس بها.

راسات العليا بالكلية يفيد بعدـ دفعه الرسوـ المقررة خطاب مسجل من الد -2

 للتسجيل.

يتم العرض على مجلس القسم من قبل الدراسات العليا بالكلية إذا أنذر الطالب  -3

 مرتين ككاف سبب اإلنذار كاحدان، كلم يستجب الطالب.

ترفع توصية من مجلس القسم إلى لجنة الدراسات العليا التخاذ القرار المناسب  -4

 ضوء أحكاـ الالئحة.في 
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 (: االنسحاب من التسجيلٔٗمادة )ال

يجوز بموافقة مجلس القسم المختص كلجنة الدراسات العليا بالكلية انسحاب الطالب من 

التسجيل في الرسالة بناء على رغبته، كفي حالة رغبته في العودة تطبق عليه شركط 

 االلتحاؽ كقت التسجيل الجديد.

  (: شطب القيدٕٗمادة )ال

يشطب قيد الطالب المسجل لدرجة الماجستير أك الدكتوراق بتوصية من مجلس القسم 

كلجنة الدراسات العليا بالكلية كموافقة مجلس الكلية، كذلك بعد تلقيه إنذارين كلم يتالؼ 

 أسباب اإلنذار في الحاالت اآلتيػة :

 ذر مقبوؿ.دكف ععامين دراسيين إذا انسحب أك انقطع عن االتصاؿ بالمشرؼ لمدة  -1

 .أك أخل بأم من كاجباته الدراسية إذا ثبت عدـ جديته في الدراسة -2

إذا لم يحصل على الدرجة العلمية خالؿ المدة المنصوص عليها )كهى مدة تشمل  -3

(، كذلك بعد منحه الحد مع فرص كقف القيد المحددة اجتياز المقررات كالرسالة

 ية كاقتراح المشرؼ .األقصى بناء على موافقة مجلس القسم كمجلس الكل

ية سواء في مرحلة دراسته للمقررات أك إعدادق للرسالة، أك مإذا أخل باألمانة العل -4

 قاـ بعمل يخل باألنظمة كالتقاليد الجامعية.

إذا أجمعت لجنة الحكم على الرسالة عدـ صالحيتها للمناقشة أك عدـ قبولها بعد  -5

 المناقشة.

 يل.إذا لم يدفع المصاريف المقررة للتسج -6

 (: إلغاء الدرجةٖٗمادة )ال

تلغى الدرجة الممنوحة للطالب بعد المناقشة إذا تبين للقسم بدليل قاطع اإلخالؿ باألمانة 

كفقا لما يقرق قانوف تنظيم العلمية كأف بحثه ينضوم تحت السرقات العلمية كذلك 

 . الجامعات

 (: التقارير الدكريةٗٗمادة )ال

تقريرا مفصال إلى رئيس القسم عن مدل  -اـ في نهاية كل ع -يقدـ المشرؼ  -

 تقدـ الطالب في دراسته كترسل صورة من التقرير إلى الدراسات العليا بالكلية.

تم  يحدد فيها ما ، طواؿ فترة تسجيل الرسالة،يعقد الطالب حلقة نقاش سنويا -

 إنجازق أماـ أعضاء القسم.

 (: التقارير النهائية٘ٗمادة )ال

لرسالة، بعد انتهاء الطالب من إعدادها، تقريرا عن اكتمالها إلى رئيس يقدـ المشرؼ على ا

القسم، تمهيدا الستكماؿ اإلجراءات التي تحددها لجنة الدراسات العليا بالكلية، كذلك كفق 

 القواعد كاإلجراءات التنظيمية كالتنفيذية التالية: 
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 ائية.التقرير النهائي إيذانا بأف الرسالة مكتملة في صورتها النه -1

عن الطالب من الدراسات يشترط لإلذف بطباعة الرسالة الحصوؿ على تقرير  -2

)يتضمن معلومات عن المدة، الرسوـ،  ملخص التقارير السنوية للمشرفين،،، العليا.

 الخ (

 ( إلى رئيس القسم المختص.ٕ، ٔيقدـ المشرؼ التقريرين المذكورين في ) -3

 رار الالزـ.يعرض الموضوع على مجلس القسم التخاذ الق -4

 بقرار مجلس القسم. بالكلية الدراسات العلياإدارة تحاط  -5

 (: تشكيل لجنة الحكم كالمناقشةٙٗمادة )ال

كفق أف تكوف يشترط في تشكيل لجاف الحكم كالمناقشة في الماجستير كالدكتوراق 

 القواعد كاإلجراءات التنظيمية كالتنفيذية التالية:

فى مجلة علمية محكمة متخصصة  اق بحثنالطالب بما يفيد قبوؿ نشر يتقدـ -1

كمعتمدة من اللجاف العلمية الدائمة المتخصصة كذلك قبل تشكيل لجنة المناقشة، 

على أف يكوف أحد فصوؿ الرسالة أك  كيعد خطاب قبوؿ النشر شرطا للمناقشة

 .مرتبطا ارتباطنا كثيقنا بموضوعها 

 مكتملة كفي صورتها النهائية.كجود التقرير النهائي للمشرؼ إيذانا بأف الرسالة  -2

يقوـ مجلس القسم المختص بتشكيل لجنة الحكم كالمناقشة كاعتمادها في لجنة  -3

 الدراسات العليا بالكلية كمجلس الدراسات العليا بالجامعة.

تتكوف لجنة الحكم كالمناقشة على رسالة الطالب من ثالثة أعضاء على األقل من  -4

بدرجة أستاذ في الدكتوراق، أك استاذا مساعدا بينهم أحد المشرفين على أف يكوف 

أف يكوف عدد أعضائها فرديا كيكوف المقرر أقدـ على األقل في الماجستير. ك

 األساتذة.

يجوز إشراؾ جميع المشرفين فى المناقشة بصوت كاحد كعضوين من األساتذة أك  -5

تير، كمن األساتذة المساعدين أحدهما على األقل من خارج الكلية في حالة الماجس

أال يكوف قد أسند إلى العضو المقترح من خارج الجامعة في حالة الدكتوراق، على 

 خارج الكلية أك الجامعة رسالة أخرل لم تتم مناقشتها بعد.

يجوز االستعانة بأحد المناقشين من خارج الوطن، كفي حالة عدـ حضورق يكتفى  -6

ة، على أف تتم المناقشة بتقريرق الفردل على النموذج المعتمد من مجلس الكلي

 بحضور األعضاء الموجودين بداخل الوطن فقط.

يمكن فى حاالت استثنائية االستعانة بأحد الخبراء فى مجاؿ التخصص من غير  -7

كتب مبررات االستعانة به، كيعتمد هذا من تصلين على درجة الدكتوراق على أف الحا

 مجلس القسم كمجلس الكلية.

 لجاف اإلشراؼ كالحكم. منالدرجة الرابعة  يجب استبعاد األقارب حتى -8
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علميا مفصال عن صالحية أف يقدـ كل عضو محكم إلى اللجنة المختصة تقريرا  -9

، كذلك قبل انعقاد المناقشة بعشرة أياـ على األقل، كإذا تأخر أحد أك كل الرسالة

 أعضاء لجنة الحكم كالمناقشة عن الموعد المحدد لتقديم التقرير يتم عرض األمر

 على مجلس القسم المختص التخاذ ما يراق مناسبا.

أف تقدـ اللجنة مجتمعة تقريرا جماعيا علميا على النموذج المعتمد متضمنان نتيجة   -11

المناقشة كيعرض التقرير الجماعى على مجلس القسم، ثم لجنة الدراسات العليا، 

مجلس  داعتماتاريخ  كيعد، مجلس الجامعةفمجلس الكلية تمهيدان للعرض على 

 هو تاريخ منح الدرجة. الجامعة

تسرم صالحية تشكيل لجنة الحكم كالمناقشة لمدة ثالثة أشهر، على أف يتم إعادة   -11

التشكيل مرتين على أكثر تقدير كذلك بعد عرض األمر على مجلس الكلية، 

 كمجلس الدراسات العليا بالجامعة.

في  ماؿ ما تراق من قصور أكللجنة الحكم الحق فى أال تمنح الدرجة إال بعد استك  -12

 تعديل. حاجة إلى

 (: تغيير لجنة الحكم كالمناقشةٚٗمادة )ال

في حاؿ عدـ تمكن المشرؼ على الرسالة أك أحد المناقشين من المشاركة في لجنة الحكم 

كالمناقشة العتذارق أك لتواجدق في مهمة خارج البالد لفترة طويلة أك انتهاء خدمته أك 

يعاد التشكيل مرة أخرل لمدة  ،مركر ثالثة أشهر من التشكيل المعتمد كفاته، كذلك قبل

مماثلة مع كتابة تقرير يبين فيه سبب إعادة التشكيل كيمر بنفس خطوات التشكيل 

 السابقة.

 (: تقرير اللجنةٛٗمادة )ال

تعد لجنة الحكم كالمناقشة تقريرا، كيوقع من جميع أعضائها، ثم يقدـ إلى رئيس القسم 

 أسبوع من تاريخ المناقشة، متضمنا إحدل التوصيات اآلتية:خالؿ 

قبوؿ الرسالة كالتوصية بمنح الدرجة، كيجوز بإجماع اللجنة التوصية بطبع  -1

 الرسالة على نفقة الجامعة.

قبوؿ الرسالة مع إجراء بعض التعديالت، دكف مناقشتها مرة أخرل كيفوض أحد  -2

بعد التأكد من األخذ بهذق التعديالت  أعضاء لجنة التحكيم بالتوصية بمنح الدرجة

في مدة ال تتجاكز ثالثة أشهر من تاريخ التحكيم كلمجلس الجامعة االستثناء من 

 ذلك.

تحسب الدرجة النهائية للرسالة من مائة، كيكوف تقدير الطالب في الرسالة بناء على  -3

 متوسط ما يقدرق أعضاء لجنة التحكيم من درجات.

ت العليا ما اتخذق مجلس القسم حياؿ التقرير التخاذ يعرض على لجنة الدراسا -4

 القرار المناسب.
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 :يتم تقييم الرسالة كفقا للجدكؿ التالي -5

 

 ( التقديرات كالرموز المستخدمة في تقييم الرسائلٕجدكؿ )

 زالرم الدرجة  قواعد التقييم
 تقديرات

 دكتوراقال

 تقديرات

 ماجستيرال
 النقاط

تعطى هذق التقديرات للطلبة 

 الذين أظهركا أداء عاليا 

91- 100 A  شرؼ مرتبة

 أكلى

 4 ممتاز

تعطى هذق التقديرات للطلبة 

 الذين اظهركا أداء مرضيا

81- 90 B  شرؼ مرتبة

 ثانية

 3 جيد جدا

71- 80 C  دكتوراق في

 اآلداب

 2  جيد

تعطى هذق التقديرات للطلبة 

 غير مرضيأداء الذين اظهركا 

61- 70 D  1 مقبوؿ 

  راسب  F فأقل ٓٙ  

 

 درجة الدبلوـ: منثاالباب ال

 

 (: طبيعة درجة الدبلوـٜٗمادة )ال

نفس التخصص من الدرجة  يعلى مؤهل ف كهي دراسات تتناكؿ مقررات للطالب الحاصلين

. كيجوز إضافة دبلومات جديدة أخرل بموافقة مجلس الجامعة بناء على ىالجامعية األكل

ف يشترؾ أكثر أ، كما يجوز مجلس القسم العلمي المختصكتوصية اقتراح مجلس الكلية 

 . فى تنفيذ دبلوـ الدراسات العليا من قسم علمى

 

 (: الدراسة بالدبلوـٓ٘مادة )ال

تكوف الدراسة للدبلوـ بالمقررات الدراسية كاألعماؿ الميدانية كالتطبيقية كالمعملية بنظاـ 

 الفصل الدراسي كفق ما يأتي:

كال تزيد عن أربعة فصوؿ  دراسيين عن فصلين بالدبلوـ ال تقل مدة الدراسة -1

 دراسية.

تحدد لجنة الدراسات العليا بالكلية بناءن على اقتراح مجلسي القسم كالكلية  -2

 المختصين المقررات المطلوبة للحصوؿ على الدبلوـ كمسمى الشهادة.
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يرية كذلك ات الشفهية كالتحرمتحانتحدد لجنة الدراسات العليا بالكلية مواعيد اال -3

 بعد موافقة مجلس الكلية.

 يحدد ضمن البرنامج اسم الدبلوـ، ككصفه، كاسم الشهادة الممنوحة. -4

( االلتحاؽ B-) جيد جدا يسمح للطالب الحاصلين على شهادة الدبلوـ بتقدير عاـ -5

ك القسم الذل حصلوا فيه على أببرنامج الماجستير فى القسم الذل تخرجوا منه 

 .ك تبعا لطبيعة الدراسة في األقساـ، كذلشهادة الدبلوـ

 (: القبوؿ بالدبلوـٔ٘مادة )ال

 يتم القبوؿ بناء على القواعد كاإلجراءات التنظيمية كالتنفيذية التالية:

لجامعات على درجة الليسانس أك البكالوريوس من إحدل ا حاصالالمتقدـ أف يكوف  -1

 .المصرية أك المعادلة لها

قبوؿ تحريرية أك ات امتحانقابالت شخصية أك يجوز للقسم المختص أف يجرم م -2

 شفوية.

بعد استيفاء شركطه كإجراءاته حسب أفضل درجة  الطالب بالدبلوـ قبوؿيتم  -3

 .حسب ما يحددق القسم المختص مكتسبة ككفقا للعدد المحدد

 معايير النجاح كالرسوب(: ٕ٘مادة )ال

 التي حصل عليها. الجديدة إذا أعاد الطالب مقررا رسب فيه يحسب له الدرجة -1

 الدكر الثاني. امتحافال يسمح للطالب الراسب في أكثر من مقررين دخوؿ  -2

 في حالة إعادة السنة يدرس الطالب المقررات التي رسب فيها فقط. -3

النتيجة يجوز إعادة دراسة أم مقرر رسب فيه الطالب مرة كاحدة فقط كتدخل  -4

 في المعدؿ التراكمي. األعلى

من المقررات في الفصل  )% ٓ٘(بمعدؿ  متحافعن دخوؿ اال يحق للطالب االعتذار -5

ات، كيجوز متحانالواحد، على أف يقدـ اعتذارا في موعد أقصاق شهر قبل عقد اال

  االعتذار مرة كاحدة فقط.

عات المعتمدة اسلا اجتيازقال يعد الطالب حاصال على شهادة الدبلوـ إال في حالة  -6

مقررات الدبلوـ المسجل به  ي، كاجتيازقالمقررة، طبقان لالئحة كل قسم علم

 (.Cبتقدير ال يقل عن )

 في الدبلوـ (: درجات المقرراتٖ٘مادة )ال

التخصصي تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر من مقررات الدبلوـ 

 (.ٔكفق الجدكؿ رقم )
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 في الدبلوـ (: التقدير العاـٗ٘مادة )ال

تخرج الطالب في الدبلوـ التخصصي بناءن على معدله التراكمي يكوف التقدير العاـ عند 

 كاآلتي:

 . فأكثرنقاط  (ٗ) ( : إذا كاف المعدؿ التراكمي)ممتاز .ٔ

 .نقاط (ٗإلى أقل من ) نقاط (ٖ))جيد جدا( : إذا كاف المعدؿ التراكمي من  .ٕ

  .نقاط (ٖ) لى أقل منإ (نقطتين): إذا كاف المعدؿ التراكمي من  )جيد( .ٖ

 (: االنذارات ٘٘) مادةال

في حالة حصوله إنذارا أكؿ طالب الينذر في دبلوـ نظم المعلومات الجغرافية  .ٔ

للفصل الدراسي  (GPA) الفصلي عدؿللم العاـفي تقديرق  (C)تقدير أقل من على 

  ينذر إنذارا نهائيا.فإذا لم يتحسن تقديرق في الفصل الدراسي الثاني األكؿ، 

في حالة استنفاذق فرص تحسين لومات الجغرافية دبلوـ نظم المعيفصل طالب  .ٕ

 ( فصنال أكاديمينا .Cتقديرق )

 (: إعادة التسجيل في الدبلوـٙ٘مادة )ال

ال يحق للطالب الذم شطب قيدق التسجيل فى البرنامج نفسه أك فى البرنامج األعلى  -1

 فى التخصص ذاته.

برنامج دبلوـ آخر يحق للطالب الذم شطب قيدق من برنامج الدبلوـ، التسجيل في  -2

 بحد أقصى مرة كاحدة.

 

 درجة الماجستير: تاسعالباب ال

 

 (: طبيعة درجة الماجستيرٚ٘مادة )ال

درجة الماجستير مقررات دراسية اجبارية كاختيارية كبينية تواكب التقدـ لتشمل الدراسة 

كيقوـ  .العلمى فى مجاؿ التخصص، كتنتهى الدراسة بإعداد رسالة تقبلها لجنة المناقشة

   على النحو التالي: التخصص في أعضاء هيئة التدريسبالتدريس في برنامج الماجستير 

 أف يقوـ بالتدريس من هم بدرجة أستاذ أك أستاذ مساعد. -1

إذا مضى على تعيينهم كمعاكنين  من هم بدرجة مدرسبالتدريس يقوـ يجوز أف  -2

 -في مجاؿ تخصصهم -حثاف على األقل ، ككاف لديهم بثالث سنواتهذق الدرجة  في

، كال يجوز لهم من األبحاث المنشورة أك المقبولة للنشر في مجلة علمية محكمة

 التدريس منفردين أيا كانت األسباب.
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ة العلمية في ءمن ذكم الخبرة المتميزة كالكفاأساتذة  في التدريسيجوز أف يشارؾ  -3

ك من الخارج  من مجاؿ البحث من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الداخل أ

الحاصلين على درجة الدكتوراق، كذلك بقرار من مجلس القسم العلمي المختص 

 كموافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية كمجلس الدراسات العليا بالجامعة.

 (: شركط القبوؿ ببرنامج الماجستيرٛ٘مادة )ال

 يشترط لقيد الطالب فى برنامج الماجستير فى اآلداب ما يلى: 

من الجامعات الخاضعة لقانوف تنظيم  البرنامجعلى شهادة ح للطالب الحاصل يسم -1

تخصصه كذلك بعد  له الجامعات، بالتسجيل في برنامج الماجستير في القسم التابع

 موافقة القسم المختص، كلجنة الدراسات العليا كمجلس الكلية.

يوس كاجتاز يسمح للطالب الحاصل على تقدير مقبوؿ فى الليسانس أك البكالور -2

 .للتسجيل لدرجة الماجستير (B-دبلوما تخصصيا مدته عاماف بتقدير )

امتحاف التحرير العلمى للكلية كامتحاف اللغة االنجليزية  قأف يقدـ ما يفيد اجتياز -3

ك ما يعادلها فى اللغات األخرل كالفرنسية اك أدرجة(  ٓ٘ٗمستول التويفل )

يزية كالحاصلين على مستول أعلى من الخارج مع إعفاء قسم اللغة اإلنجلاأللمانية، 

 من اللغة اإلنجليزية.

 الماجستير قواعد التسجيل للمقررات الدراسية في برنامج  (:ٜ٘) المادة

مقررات ػ  ٗ)ساعة معتمدة  ٕٗبواقع يسجل طالب الماجستير جميع المقررات  .ٔ

الثاني.  ، كمثلها في الفصل الدراسيساعات معتمدة فى الفصل الدراسى األكؿٕٔ

 بيني(. آخر م ككاحد اختياررر مقن، كين أساسييقع مقرركذلك بوا

على األكثر من الساعات المعتمدة خارج القسم أك  )%ٖٓ(يحق للطالب التسجيل فى  .ٕ

الكلية أك الجامعة التابع لها، باعتبار ذلك جزءا من الساعات المطلوبه منه للحصوؿ 

ديمى )كموافقة مجلس القسم كلجنة على الدرجة، كذلك بموافقة المرشد األكا

العليا بالكلية، على أف يقوـ المرشد األكاديمى بمتابعة الطالب خالؿ  اتالدراس

 دراسته خارج القسم )كمجلس القسم كالكلية( .

 (.ٔلمقررات الدراسية كفقان للجدكؿ رقم )ايتم تقييم درجات  .ٖ

 قواعد التسجيل لرسالة الماجستير ( :ٓٙ) المادة

، (C)للطالب في المقررات الدراسية عن  (GPA)التراكمى  عدؿيقل الميجب أال  .ٔ

 فى المعدؿ( C)أقل من كيجوز للقسم أف يكلف الطالب الذين يحصلوف على تقدير 

التراكمى بالتسجيل فى مقررات إضافية أك إعادة بعض المقررات لتحسين 

ببرنامج  المتوسط التراكمى، كتحسب مدة الدراسة من المدة الكلية للدراسة

 الماجستير.
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فى حالة مشاركة مشرؼ خارجى بلجنة اإلشراؼ من غير أعضاء هيئة التدريس  .ٕ

بالجامعة يشترط أف يكوف حاصال على درجة الدكتوراق كال تقل درجته الوظيفية 

عن أستاذ مساعد، مع توضيح مبررات إسهاـ هذا العضو كتقديم بياف بسيرته الذاتية 

به فى مجاؿ اإلشراؼ على الرسالة. كيعرض ذلك على كتوضيح الدكر الذل سيقوـ 

 مجلس القسم كلجنة الدراسات العليا كالبحوث ثم مجلس الكلية .

 (: شركط منح درجة الماجستيرٔٙمادة )ال

الدراسات مجلس تحسب المدة القصول للحصوؿ على درجة الماجستير من بداية موافقة 

تقريرا إلى رئيس القسم بصالحية لى الطالب عالعليا بالجامعة كحتى تاريخ تقديم المشرؼ 

الرسالة مرفقا به نسخة من الرسالة، أك أم متطلبات أخرل لبرنامجه، كذلك كفق القواعد 

 كاإلجراءات التنظيمية كالتنفيذية التالية:

على األقل كأف ينجز عدد  جيد (Cأف يجتاز الطالب المقررات الدراسية بتقدير عاـ ) -1

 ساسية لالئحة.معتمدة المنصوص عليها فى القواعد األالساعات الدراسية ال

أف يقوـ الطالب بإعداد رسالة فى موضوع تقرق لجنة الدراسات العليا كالبحوث  -2

كمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص كأف يحدد له عدد من 

علن ( ساعة، ثم يناقش الطالب فى رسالته مناقشة علنية، كتٙٔالساعات المعتمدة )

 لجنة الحكم قبولها للرسالة.

أشهر على  ٙيشترط أف يقيم طالب الماجستير الوافد بعد تسجيل موضوع رسالته ) -3

 األقل( فى جمهورية مصر العربية قبل أف يتقدـ برسالته الى لجنة الحكم(.

%( للمقررات كيمثل تقييم ٓٙيحسب التقدير العاـ لدرجة الماجستير على أساس ) -4

%( لمناقشة الرسالة ٖٓ%( كيخصص )ٓٔثناء إعدادق للرسالة )المشرؼ للطالب أ

)النموذج المخصص لذلك  بناء على معايير ثابتة للتقييم تعتمد من مجلس الكلية.

 في الدراسات العليا(

أحد  التعديالت المطلوبة من المحكمين،يمنح الطالب بعد المناقشة كإجراء  -5

 التقديرات المحددة لدرجة الماجستير.

 (: تقديرات الماجستيرٕٙ) مادةال

كالتقدير  ،كموضوع رسالته ،كتخصص الطالب ،يوضح في شهادة درجة الماجستير القسم

 التقديرات التالية: لحدإالذم ناله، كتمنح درجة الماجستير في اآلداب ب

 (.فأكثر %ٜٓ) الماجستير في اآلداب بتقدير ممتاز -1

 (.%ٜٓل من أق %ٓٛمناجستير في اآلداب بتقدير جيد جدا )الم -2

 (.%ٓٛإلى أقل من  %ٓٚمن) تير في اآلداب بتقدير جيد الماجس -3
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    (: اإلنذارات في برنامج الماجستيرٖٙ) المادة

فى المتوسط (  c (تقديرأقل من في حالة حصوله على  ياالماجستير إنذارا أكلينذر طالب 

الفصل الدراسى  ( للمقررات الدراسية التى كلف بدراستها فىGPA) الفصليللمعدؿ  العاـ

فإذا لم يتحسن تقديرق في الفصل الدراسي الثاني يعطى إنذارا ثانيا، كيمنح فرصة األكؿ، 

  أخرل مماثلة مرة كاحدة كحد أقصى لتحسين تقديرق، فإذا تكرر ذلك ينذر إنذارا نهائيا. 

 شطب القيد من برنامج الماجستير(: ٗٙ) المادة

 في الحاالت التالية: يشطب قيد الطالب من برنامج الماجستير

 (.ٕٕإذا توفر أم من حاالت المادة ) -1

 .سنوات( ٘للدراسة في برنامج الماجستير )الحد األقصى  داذا استنف -2

  (.-Bللتقدير الالزـ لمنحه الدرجة ) ىلم يحصل على الحد األدنإذا  -3
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 درجة الدكتوراق: عاشرالباب ال

 

 دكتوراق(: طبيعة درجة ال٘ٙمادة )ال

درجة الدكتوراق مقررات دراسية إجبارية كاختيارية كبينية تواكب التقدـ ل تشمل الدراسة

كيقوـ  .عداد رسالة تقبلها لجنة المناقشةالعلمى فى مجاؿ التخصص، كتنتهى الدراسة بإ

  على النحو التالي:  ينتخصصمبالتدريس في برنامج الدكتوراق أعضاء هيئة التدريس من ال

 ة أستاذ.من هم بدرجأف يقوـ بالتدريس  -1

كاف لديهم من هم بدرجة أستاذ مساعد منفردين إذا لتدريس بايجوز أف يقوـ  -2

من األبحاث المنشورة أك المقبولة للنشر  -في مجاؿ تخصصهم  -بحثاف على األقل 

 في مجلة علمية محكمة.

 من هم بدرجة مدرسبالتدريس من أعضاء هيئة التدريس يقوـ يجوز أف  -3

، ككاف لديهم بحثاف ثالث سنواتهذق الدرجة  فيينهم إذا مضى على تعيكمعاكنين 

من األبحاث المنشورة أك المقبولة للنشر في  -في مجاؿ تخصصهم  -على األقل 

 ، كال يجوز لهم التدريس منفردين أيا كانت األسباب.مجلة علمية محكمة

ي ة العلمية فءمن ذكم الخبرة المتميزة كالكفاأساتذة  في التدريسيجوز أف يشارؾ  -4

مجاؿ البحث من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الداخل أك من الخارج  من 

الحاصلين على درجة الدكتوراق، كذلك بقرار من مجلس القسم العلمي المختص 

كمجلس الدراسات العليا  كمجلس الكلية كموافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية

 بالجامعة.

 مج الدكتوراق(: شركط القبوؿ ببرناٙٙمادة )ال 

 يشترط لقيد الطالب فى برنامج الدكتوراق فى اآلداب ما يلى: 

أف يكوف حاصال على درجة الماجستير فى فرع التخصص أك الفركع المتصلة به من  -1

( Cإحدل الجامعات المصرية اك الجامعات غير المصرية المناظرة لها بتقدير عاـ )

( على األقل فى B-دراسة، كتقدير )على األقل فى متوسط تقديراته خالؿ سنوات ال

م إلزامهفرع التخصص كيترؾ للقسم العلمى اقتراح قبوؿ الطالب الوافدين ك

المقررات  ق( على األقل فى هذCبمقررات تكميلية بشرط حصولهم على تقدير )

 (GPAعلمان بأف المقررات التكميلية ال تحسب فى حساب المعدؿ التراكمى )

ببرنامج الدكتوراق فى تخصص فرعى آخر غير الحاصل  يمكن قبوؿ الطالب للقيد -2

عليه فى الماجستير بشرط اجتياز الطالب لعدد من المقررات الدراسية التكميلية 

ساعة معتمدة فى مقررات برنامج الماجستير فى التخصص  ٕٔالتى ال تقل عن 

راكمى ساعة معتمدة على أال يقل متوسطه الت ٕٗالمراد التسجيل فيه، كال يزيد عن 
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( على األقل كذلك قبل دراسته B-( كأف يجتاز تلك المقررات بتقدير )Cفيها عن )

لمقررات برنامج الدكتوراق، كال تحسب هذق المقررات التكميلية ضمن برنامج 

 .(GPAالحصوؿ على الدرجة كال تدخل فى حساب المعدؿ التراكمى )

ية كامتحاف اللغة اإلنجليزية أف يقدـ ما يفيد اجتيازق امتحاف التحرير العلمى للكل -3

درجة( اك ما يعادلها فى اللغات األخرل كالفرنسية اك  ٓٓ٘مستول التويفل )

مع إعفاء قسم اللغة اإلنجليزية كالحاصلين على مستول أعلى من الخارج األلمانية، 

 من اللغة اإلنجليزية.

رق فى الكتابة كدك (ICDL)أف يقدـ ما يفيد اجتيازق الرخصة الدكلية للحاسب اآللى  -4

 الفنية للبحث العلمى، كفقان للمعايير التي تحددها الكلية.

يكوف للمدرسين المساعدين بالجامعة األكلوية في القبوؿ ببرامج الدكتوراق فيها  -5

 ات القبوؿ. امتحانكيعفوف من 

يجوز لمجلس القسم بعد موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية كمجلس الكلية إضافة  -6

 ل يراها ضركرية للقبوؿ. شركط أخر

أف يحصل الطالب على موافقة جهة العمل إذا كاف يعمل فى جهة حكومية كأف يقدـ  -7

 .بحالتهإقراران 

 : قواعد التسجيل للمقررات الدراسية في برنامج الدكتوراق(ٚٙمادة )ال

معتمدة  ساعات ٜمقررات ػ  ٖيسجل طالب الدكتوراق جميع المقررات اإلجبارية ) -1

. كيسجل المقرر االختيارل كالمقرر البينى فى الفصل الدراسى األكؿ( فى الفصل

 ساعات معتمدة(. ٙالدراسى الثانى )

على األكثر من الساعات المعتمدة خارج القسم  (%ٖٓ)للطالب التسجيل فى  يجوز -2

من الساعات المطلوبه منه  معة التابع لها، باعتبار ذلك جزءأك الكلية أك الجا

جة، كذلك بموافقة المرشد األكاديمى )كموافقة مجلس القسم للحصوؿ على الدر

العليا بالكلية، على أف يقوـ المرشد األكاديمى بمتابعة الطالب  اتكلجنة الدراس

 خالؿ دراسته خارج القسم )كمجلس القسم كالكلية( .

 (.ٔيتم تقييم درجات للمقررات الدراسية كفقان للجدكؿ رقم ) -3

 يل لرسالة الدكتوراققواعد التسج (:ٛٙ) المادة

كيجوز  ،(Cيجب أال يقل المتوسط التراكمى للطالب في المقررات الدراسية عن ) -1

 عدؿفى المأك أقل  (C)أقل من  الطالب الذين يحصلوف على تقدير للقسم أف يكلف

 عدؿالتراكمى بالتسجيل فى مقررات إضافية أك إعادة بعض المقررات لتحسين الم

 دراسة من المدة الكلية للدراسة ببرنامج الدكتوراق.التراكمى، كتحسب مدة ال
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فى حالة مشاركة مشرؼ خارجى بلجنة اإلشراؼ من غير أعضاء هيئة التدريس  -2

بالجامعة يشترط أف يكوف حاصال على درجة الدكتوراق كال تقل درجته الوظيفية 

، مع توضيح مبررات إسهاـ هذا العضو كتقديم بياف بسيرته الذاتية ستاذعن أ

توضيح الدكر الذل سيقوـ به فى مجاؿ اإلشراؼ على الرسالة. كيعرض ذلك على ك

 مجلس القسم كلجنة الدراسات العليا كالبحوث ثم مجلس الكلية .

 (: شركط منح درجة الدكتوراق ٜٙمادة )ال

تحسب المدة القصول للحصوؿ على درجة الدكتوراق من بداية موافقة الدراسات العليا 

إلى رئيس القسم بصالحية الطالب  نعاريخ تقديم المشرؼ تقريرا بالجامعة كحتى ت

الرسالة مرفقا به نسخة من الرسالة، أك أم متطلبات أخرل لبرنامجه، كذلك كفق القواعد 

 كاإلجراءات التنظيمية كالتنفيذية التالية:

( على األقل، كأف ينجز عدد Cأف يجتاز الطالب المقررات الدراسية بتقدير عاـ ) -1

 عات الدراسية المعتمدة المنصوص عليها بالقواعد األساسية لالئحة .السا

أف يقوـ الطالب بإعداد رسالة فى موضوع تقرق لجنة الدراسات العليا كالبحوث  -2

كمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص كأف يحدد له عدد من 

اقشة علنية، كتعلن ( ساعة، ثم يناقش الطالب فى رسالته من٘ٗالساعات المعتمدة )

 لجنة الحكم قبولها للرسالة.

، كال تزيد عن سنتين أف ال تقل المدة المقررة للحصوؿ على درجة الدكتوراق عن  -3

ألسباب قهرية يقرها المجلس  ااستثنائي اسنوات، كللقسم أف يمنح الطالب عام خمس

 بناء على تقرير من المشرؼ.

شهور على  ٙد تسجيل موضوع رسالته )يشترط اف يقيم طالب الدكتوراق الوافد بع -4

 األقل( فى جمهورية مصر العربية قبل أف يتقدـ برسالته الى لجنة الحكم(.

%( للمقررات كيمثل تقييم ٖٓيحسب التقدير العاـ لدرجة الدكتوراق على أساس ) -5

%( لمناقشة الرسالة ٓ٘%( كيخصص )ٕٓالمشرؼ للطالب أثناء إعدادق للرسالة )

 ثابتة للتقييم تعتمد من مجلس الكلية. بناء على معايير

يمنح الطالب بعد المناقشة كإجراء التعديالت المطلوبة من المحكمين، أحد  -6

 التقديرات المحددة لدرجة الدكتوراق.

 (: تقديرات درجة الدكتوراقٓٚمادة )ال

يوضح في شهادة درجة الدكتوراق القسم كتخصص الطالب كموضوع رسالته كالتقدير 

 ، كتمنح درجة الدكتوراق في اآلداب بأحد التقديرات التالية:الذم ناله

 (.فأكثر %ٜٓ) في اآلداب بتقدير مرتبة الشرؼ األكلىالفلسفة كتوراق د -1
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إلى أقل من  %ٓٛمن) بتقدير مرتبة الشرؼ الثانيةفي اآلداب الفلسفة كتوراق د -2

ٜٓ%.) 

 %(.ٓٛأقل من )في اآلداب الفلسفة كتوراق د -3

 

    نذارات في برنامج الدكتوارق(: اإلٔٚ) المادة

فى تقديرق  (C)في حالة حصوله على تقدير أقل من  ياينذر طالب الدكتوراق إنذارا أكل

للفصل الدراسي األكؿ، فإذا لم يتحسن تقديرق في الفصل  (GPA) الفصليالعاـ للمعدؿ 

صى الدراسي الثاني يعطى إنذارا ثانيا، كيمنح فرصة أخرل مماثلة مرة كاحدة كحد أق

 لتحسين تقديرق، فإذا تكرر ذلك ينذر إنذارا نهائيا.

 شطب القيد من برنامج الدكتوراق(: ٕٚ) المادة

 يشطب قيد الطالب من برنامج الدكتوراق في الحاالت التالية:

 (.ٕٕإذا توفر أم من حاالت المادة ) -1

حد كسنوات  ٙللدراسة في برنامج الدكتوراق ) الحد األقصىالطالب  داذا استنف -2

 .أقصى(

 (.Cللتقدير الالزـ لمنحه الدرجة ) ىلم يحصل على الحد األدنإذا  -3

 

 الدرجات المستحدثة: عشر الحادمالباب 

 

 (: البرامج كالدرجات المستحدثةٖٚمادة )ال

للكلية اقتراح إضافة برامج جديدة تبعا الحتياجات سوؽ العمل، كرغبة األقساـ  يجوز

 العلمية، كذلك كفقا لما يلي:

لجنة الدراسات العليا كالبحوث مشركع البرنامج المقترح إضافته، كيتولى تدرس  -1

التنسيق بين متطلباته كمتطلبات البرامج األخرل القائمة إف كجدت لتفادم االزدكاجية 

فيما بينها، كفي حاؿ اقتناعه يوصى به إلى مجلس الكلية، كالذم يحيله في حاؿ 

لعليا كالبحوث بالجامعة العتمادق من لجنة الموافقة عليه إلى مجلس شئوف الدراسات ا

 القطاع.

يكوف التعديل في المقررات، أك متطلبات البرنامج المقترح إضافته، أك شركط القبوؿ،  -2

بموافقة مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس شئوف الدراسات العليا كالبحوث 

كالبحوث بالكلية بالجامعة بالتنسيق مع مجلس الكلية كلجنة شئوف الدراسات العليا 

 كالقسم المختص، كذلك كفق الشركط التالية:
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  العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من العلمي فر لدل القسم قد توأف يكوف

األساتذة، كاألساتذة المساعدين المتخصصين في مجاؿ البرنامج، باإلضافة إلى 

كغيرها، توفر اإلمكانات البحثية من معامل كمختبرات كتسهيالت الحاسوب 

 كذلك لضماف نجاح البرنامج من حيث التدريس كاإلشراؼ كالبحث.

 .أف يكوف القسم قد اكتسب خبرة مناسبة على مستول المرحلة الجامعية 

 هيئة من أعضاء  أف يكوف قد توافر في القسم المختص ما ال يقل عن ثالثة

 كاألساتذة المساعدين في مجاؿ التخصص.التدريس من األساتذة 

 لضماف  طالبا ٓ٘الب المتوقع قبولهم في البرنامج ال يقل عن ف عدد الطأف يكو

 استمراريته.

 المقترح (: تفصيل البرنامجٗٚمادة )ال

إلى مجلس الكلية بمشركع العلمي يتقدـ القسم  السابقةمادة المع مراعاة ما كرد في 

 تفصيلي عن البرنامج يوضح ما يأتي:

 ع المصرم له.أهداؼ البرنامج كمدل احتياج المجتم .ٔ

 طبيعة البرنامج من حيث تركيزق األكاديمي كالمهني كمنهجه العلمي. .ٕ

أهمية البرنامج كمسوغات تقديمه، بعد اإلطالع على ما تقدمه األقساـ األخرل داخل  .ٖ

 الجامعة أك الجامعات األخرل في الدكلة في مجاؿ التخصص.

م البرنامج على مستول فرة، أك المطلوب توافرها بالقسم لتقديااإلمكانات المتو .ٗ

 تعليمي كمهني رفيع، بصفة خاصة تحديد المجاالت البحثية الرئيسة بالقسم.

 معدؿ استقرار هيئة التدريس بالقسم على مدل السنوات الخمس الماضية. .٘

السير الذاتية كالعلمية ألعضاء هيئة التدريس بالقسم، كلمن لهم صلة بمجاؿ  .ٙ

 البرنامج في الجامعة.

 البرامج المشتركة (:٘ٚمادة )ال

يجوز أف تنشأ في الجامعة برامج مشتركة للدراسات العليا بين قسمين أك أكثر أك 

كليتين أك أكثر من داخل الجامعة أك خارجها، كفق قواعد يضعها مجلس الجامعة بناءن 

كبعد موافقة  على توصية مجلس الدراسات العليا بالجامعة بعد التنسيق مع األقساـ المعنية،

كيتم إنشاء البرامج بناء على القواعد كاإلجراءات التنظيمية كالتنفيذية  ة القطاعلجن

 التالية:

إذا اقتضت المصلحة إيجاد برنامج مشترؾ بين تخصصين أك أكثر في كلية كاحدة  -1

يرشح كل قسم من المتخصصين فيه عضوين أك أكثر لوضع تصور مشترؾ 

فصال يعرض على لجنة الدراسات للبرنامج المقترح كبعد دراسته في كل قسم من
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 كلية اآلداب           

العليا بالكلية كمجلس الكلية إلقرارق ثم رفع التوصية به إلى مجلس الدراسات العليا 

 بالجامعة لدراسته.

إذا اقتضت المصلحة إيجاد برنامج مشترؾ بين تخصصين أك أكثر في كليتين أك  -2

ثر أكثر من كليات الجامعة يرشح كل قسم من المتخصصين فيه عضوين أك أك

لوضع تصور مشترؾ للبرنامج المقترح كبعد دراسته في كل قسم منفصال ثم 

يعرض على مجالس الكليات المعنية ثم يرفع إلى مجلس الدراسات العليا بالجامعة 

 لدراسته كرفع التوصية به إلى مجلس الجامعة.

 لضوابط التالية:ل ا( كفقٕ، ٔيتم ما في ) -3

 تركة بين األقساـ المعنية في تكوف إجراءات القبوؿ في البرنامج مش

 البرنامج.

 .يتولى كل قسم اإلشراؼ على تنفيذ ما يخصه من متطلبات البرنامج 

  يكوف الطالب منتميا إلى البرنامج كيتولى القسم الذم يوصي بتسجيل

 موضوع رسالته كتعيين مشرؼ له، التوصية بمنحه الدرجة.

  على البرنامج، كتحدد مهامه تقترح الكلية أك الكليات المعنية مشرفان عامان

 اإلدارية كاألكاديمية.

 ف البرنامج المشترؾ بين تخصصين من كلية كاحدة أك كليات اإذا ك

متعددة فيرشح المشرؼ على البرنامج عضوان في مجلس الكلية أك الكليات 

 المعنية.

 

 نتقاليةاألحكاـ اال: عشر الثانيباب ال

 

  سرياف الالئحة(: ٙٚمادة )ال

 الالئحة ما سبقها من لوائح، كيسرم العمل بها اعتبارا من تاريخ اعتمادها. تلغي هذق .ٔ

تطبق هذق الالئحة على الطالب الذين يتقدموف للقيد بالدراسات العليا من تاريخ صدكر  .ٕ

ما الطالب المقيدكف قبل هذا التاريخ فتسرم عليهم أالقرار الوزارم باعتماد هذق الالئحة، 

 .معموؿ بها كقت تسجيلهملداخلية الالالئحة ا

 (: القواعد ذات الصلةٚٚمادة )ال

فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهذق الالئحة يراعى تطبيق القواعد المعموؿ بها كالواردة 

 في قانوف تنظيم الجامعات كالئحته التنفيذية كالقوانين األخرل ذات الصلة كالمعتمدة.
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 ملحق خاص

 الئحة الدراسات العليا

 

 

 

 

 

 كتوصيفاتها ؿ المقررات الدراسيةجداك

 الدكتوراق( –الماجستير  –)الدبلوـ 
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 قائمة بالرموز المستخدمة في الدليل

 الرقم الكودم القسم

 01 اللغة العربية

 02 اللغة اإلنجليزية

 03 التاريخ

 04 الجغرافيا

 05 االجتماع

 06 علوـ المعلومات

 07 علم النفس

 08 الفلسفة

 09 الصحافة

 
 الرقم الكودم الدرجة العلمية

 5 الدبلوـ

 6 الماجستير 

 7 الدكتوراق

 

 الرقم الكودم التخصص

 0 ٔالشعبة/البرنامج 

 1 ٕالشعبة/البرنامج 

 2 ٖالشعبة/البرنامج 

 

 الرقم الكودم الفصل الدراسي

 1 األكؿ

 2 الثاني

 

 الرقم الكودم المقررات الدراسية

 01 -09 األساسية

 11 -19 االختيارية

 21 -29 البينية

 ملحوظة: يقرا كود المقرر من اليسار إلى اليمين بالترتيب التالي:

القسم العلمي -الدرجة العلمية  -التخصص  -الفصل الدراسي  -المقرر الدراسي  

 6 - 06 - 0 – - 1 02      مثاؿ:  
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 جامعة بني سويف         

 كلية اآلداب           

 قشه اللغة العربًة

الماجستير كالدكتوراق في اآلداب في التخصصات لدبلوـ كدرجات ايمنح قسم اللغة العربية 

 التالية:

 التخصص الدرجة الرقم الكودم

 عامةشعبة  دبلوـ لغة عربية 0150

 شعبة لغوية ماجستير في اآلداب 0160

 شعبة أدبية ماجستير في اآلداب 0161

 شعبة لغوية دكتوراق في األداب 0170

 يةشعبة أدب دكتوراق في اآلداب 0171

 )خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات االختًارية( الدبلىو العاو يف اللغة واألدب –درجة الدبلىو أوال: 

 الفصل الدراسي األكؿ

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي ٕ ٕ المعاجم العربية 0150101

 أساسي ٕ ٕ البالغة العربية 0150102

 اختيارم ٕ ٕ نصوص كتحليلهاقراءة ال 0150111

 اختيارم --- ٖ مناهج التفسير كالدرس اللغوم 0150112

 تخصص بيني --- ٖ استخداـ الحاسب اآللي في علوـ اللغة 0150121

 الفصل الدراسي الثاني

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي ٕ ٕ قضايا نحوية 0150201

 أساسي ٕ ٕ علم أألسلوب 0150202

 اختيارم ٕ ٕ مهارات الكتابة كفن المقاؿ 0150211

 اختيارم --- ٖ القصة كالركاية 0150212

 اختيارم --- ٖ مهارات االتصاؿ اللغوم 0150213

 تخصص بيني --- ٖ مناهج كطرؽ تدريس اللغة العربية 0150221
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  (الدراسات العلياالداخلية لكلية اآلداب بجامعة بني سويف.)مرحلة الئحة ا

 جامعة بني سويف         

 كلية اآلداب           

 طالب مقررا واحدا مً املقررات االختًارية()خيتار ال الشعبة اللغىية -درجة املاجشتري يف اآلداب ثاىًا: 

 الفصل الدراسي األكؿ

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي --- ٖ مناهج البحث اللغوم 0160101

 أساسي --- ٖ مناهج تحقيق التراث 0160102

 اختيارم --- ٖ ظواهر التطور الصوتي 0160111

 اختيارم --- ٖ مشكالت نحوية 0160112

 تخصص بيني --- ٖ اللغة اإلنجليزية 0160121

 الفصل الدراسي الثاني

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي --- ٖ المدارس النحوية 0160201

 أساسي --- ٖ المعاجم العربية 0150101

 اختيارم --- ٖ علم األسلوب 0160211

 اختيارم --- ٖ علم اللغة الحاسوبي 0160212

 تخصص بيني --- ٖ (ٔ) اللغة العبرية 0160221

 

 )خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات االختًارية(الشعبة األدبًة -: درجة املاجشتري يف اآلداب لجاثا

 الفصل الدراسي األكؿ

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 يأساس --- ٖ مناهج تحقيق التراث 0160102

 أساسي --- ٖ مناهج البحث األدبي 0161102

 اختيارم --- ٖ دراسات في النقد العربي القديم 0161111

 اختيارم --- ٖ دراسات في األدب العربي القديم 0161112

 تخصص بيني --- ٖ اللغة اإلنجليزية 0160121

 الفصل الدراسي الثاني

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي --- ٖ النظريات األدبية المعاصرة 0161201

 أساسي --- ٖ دراسات في علوـ البالغة العربية 0161202

 اختيارم --- ٖ األدب المقارف 0161211

 اختيارم --- ٖ علم األسلوب 0161212

 تخصص بيني --- ٖ (ٔ) اللغة الفارسية 0161221
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 )خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات االختًارية(ة اللغىيةالشعب -: درجة الدكتىراه يف اآلداب رابعا

 الفصل الدراسي األكؿ

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي --- ٖ القراءات القرآنية كالدرس اللغوية 0170101

 أساسي --- ٖ كتب تفسير القرآف كالدرس النحوم 0170102

 تخصص بيني --- ٖ (ٕ) اللغة العبرية 0170121

 الفصل الدراسي الثاني

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي --- ٖ نظريات علم اللغة المعاصر 0170201

 اختيارم --- ٖ ظواهر التغيير الداللي 0170211

التصنيف  في التقليد كالتجديد 0170212

 النحوم

 اختيارم --- ٖ

 )خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات االختًارية(الشعبة األدبًة - اآلداب : درجة الدكتىراه يف خامشا

 الفصل الدراسي األكؿ

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي --- ٖ دراسات في األدب العربي الحديث 0171101

0171102 

 

دراسات في النقد العربي الحديث 

 كالمعاصر

 أساسي --- ٖ

 تخصص بيني --- ٖ (ٕ)اللغة الفارسية   0171121

 الفصل الدراسي الثاني

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي --- ٖ ةالظواهر األدبية المعاصر 0171201

 اختيارم --- ٖ دراسات في األدب المصرم 0171211

 اختيارم --- ٖ المقارفدراسات في األدب  0171212

 اختيارم --- ٖ اسات في األدب الشعبيدر 0171213
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 جامعة بني سويف         

 كلية اآلداب           

 تىصًفات مقررات الدراسات العلًا

 قشه اللغة العربًة

كود 

 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

 المعاجم العربية 0150101

يتناكؿ هذا المقرر دراسة المعاجم العربية كدكرها في تطور الداللة 

لمعجم ، دراسة كدراستها ، دراسة المدارس المعجمية ، ككيفية الكشف في ا

 معاجم الموضوعات كعالقتها بنظرية الحقوؿ الداللية.

 البالغة العربية 0150102

البديع(  –البياف  –البالغة العربية بعلومها الثالثة : )المعاني يتناكؿ المقرر 

، مع التمهيد بتأريخ لنشأة البالغة كتأثيرها بالركافد اليونانية ثم بلورتها 

لك التعريج على قضايا الفصاحة العربية ، على أف على يد السكاكي ، كذ

يشتمل المقرر على تطبيقات متعددة من النصوص العربية السيما التراثية ، 

 التي تظهر جماليات البالغة كقضايا اإلعجاز القرآني .

0150111 
قراءة النصوص 

 كتحليلها

مثػل   يتناكؿ هذا المقرر يدرس الطالب مفهوـ القػراءة ، كأنػواع القػراءة   

القراءة السريعة ، كالقراءة الفعالة ، كالقراءة التحليلية ، كالقراءة الصامتة ، 

كالقراءة الجهرية ،  كما يدرس شركط القراءة الفعالة كطرؽ تحليل النص 

كفهمه ، كُيدرب الطالب عملينا على كافػة أنػواع القػراءة كطػرؽ تحليػل      

 النصوص .

0150112 
مناهج التفسير 

 كالدرس اللغوم

يتناكؿ هذا المقرر يقوـ هذا المقرر بدراسة الظواهر النحوية كما يتعلق بها 

من عالمات اإلعراب كالبنػاء ، كالػذكر كالحػذؼ ، كالتقػديم كالتػأخير ،      

في كتب تفسير القرآف التي يشغل  –كالتوجيه النحوم ، كالتعدد اإلعرابي 

حلبي ، كالبحر للسمين ال –الدرس النحوم حيزنا فيها نحو : الدر المصوف 

ألبي حياف كالكشاؼ للزمخشرم ، كغيرها مػن كتػب المعػاني     –المحيط 

كاإلعراب لنحاة مدرستي البصػرة كالكوفػة أمثػاؿ : الفػراء ، كاألخفػش ،      

 كالزجاج ... الخ  .

0150121 

استخداـ الحاسب 

اآللي في علوـ 

 اللغة

كالكتب  تركنيةمفهوـ الحصر كاالسترجاع كالمعاجم اإللكيتناكؿ هذا المقرر 

 اإللكتركنية كقواعد البيانات اللغوية

 قضايا نحوية 0150201

يدرس الطالب بعض القضايا النحوية المختارة له مثل قضية العامل النحوم 

، كقضية االختالفات النحوية ، كقضية التأكيل النحوم كاختالؼ اإلعراب ، 

 كقضية العالقة بين اإلعراب ككل من اللهجات كالقراءات

 ألسلوباعلم  0150202

يدرس الطالب بعض القضايا النحوية المختارة له مثل قضية العامل النحوم 

، كقضية االختالفات النحوية ، كقضية التأكيل النحوم كاختالؼ اإلعراب ، 

 كقضية العالقة بين اإلعراب ككل من اللهجات كالقراءات

0150211 
مهارات الكتابة 

 كفن المقاؿ

هارات الكتابة الجيدة ،كفنوف الكتابة كأنواعها ، كالشركط يدرس الطالب م

الواجب توافرها في الكاتب الجيد ، كالعناصر األساسية لفن المقاؿ 

 كالخصائص الفنية كاللغوية للمقاؿ الجيد
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 القصة كالركاية 0150212

يدرس الطالب مفهوـ القصة كالركاية ، كالفرؽ بينهما كنشأة كل فن 

كالغرب كالعناصر الفنية للقصة كالركاية كأشهر كتاب كتطورق في الشرؽ 

 كل فن على حدة ، كتحليل نماذج من القصة كأخرل من الركاية

0150213 
مهارات االتصاؿ 

 اللغوم

يدرس الطالب مفهوـ االتصاؿ كأنواعه ، كعناصر عملية االتصاؿ من مرسل 

ا يػدرس  كمستقبل كرسالة ككسيلة )لغة( كمن زماف االتصاؿ كمكانه ، كم

معوقات عملية االتصاؿ ، كأهم كسائل االتصاؿ اللغوم الشفوم كالكتابي مثل 

المقاؿ كالقصيدة كالمحادثة كالمناظرة ، كالمحاضرة ، كالندكة ، كالخطبة ، 

 كتحليل نموذج من كل هذق األنواع 

0150221 

مناهج كطرؽ 

تدريس اللغة 

 العربية

ناهج تدريس اللغة العربية يدرس الطالب مناهج التدريس بصفة عامة كم

بصفة خاصة ، كما يدرس الطالب الطرؽ العامة في التدريس ، كالطرؽ 

 الخاصة في تدريس اللغة العربية  

مناهج البحث  0160101

 اللغوم

المقرر بتدريس أسس البحث اللغوم كمصادرق كمناهجه القديمة هذا يهتم 

، كالمنهج المقارف، كالحديثة، مثل: المنهج الوصفي، كالمنهج التاريخي

 كالمنهج البنيوم التوليدم التحويلي، كالمنهج التداكلي، كالمنهج النصي

مناهج تحقيق  0160102

 التراث

يهتم هذا المقرر بتدريس مناهج القدماء حوؿ تحقيق التراث كما يشمل 

مناهج المحدثين الخاصة بفن تحقيق التراث كما يبين األسس العامة التي 

 كالمحدثوف حوؿ تحقيق النصوص كإخراجها اإلخراج السليم. أقرها القدماء

ظواهر التطور  0160111

 الصوتي

المقرر مفهوـ الجهاز الصوتي ، صفات األصوات ، مخارج هذا يتناكؿ 

األصوات ، ظاهرة المماثلة الصوتية ، ظاهرة المخالفة الصوتية ، ظاهرة 

إلدغاـ ، ظاهرة اإلمالة ، التعاقب الصوتي ، ظاهرة اإلبداؿ الصوتي ، ظاهرة ا

 ظاهرة الوقف كالمعالجة الصوتية لها

المقرر الخالؼ النحوم ، كأهم المدارس النحوية ، كدكر هذق هذا يتناكؿ  مشكالت نحوية 0160112

المدارس في بناء صرح النحو العربي ، كبياف أهمية الخالؼ النحوم في 

لخالفية بين النحاة ، مع إثراء الفكر النحوم ، ثم التعرض لبعض المسائل ا

بياف أسس االستدالؿ التي اعتمد عليها كل فريق ، كاإلشارة إلى تعدد 

 الوجوق النحوية داخل اللغة.

مادة اللغة اإلنجليزية لغير المتخصصين حيث يهدؼ إلى يتناكؿ هذا المقرر  اللغة اإلنجليزية 0160121

ديثنا، كما يهدؼ إلى تطوير مهارة الطالب في اللغة اإلنجليزية كتابة كح

تدريب الطالب على فهم النصوص اإلنجليزية كتحليلها بحيث يعينه ذلك 

على كتابة بحوثه في اللغة العربية المتصلة باللغة كاألدب العربيين. كما 

يهدؼ المقرر إلى رفع كفاء الطالب في قراءة نصوص كبار الكتاب كتاملها 

االستعانة بالمراجع األجنبية  من حيث األسلوب كالمنهج، ليعينه ذلك على

 في مجاؿ تخصصه.

صفات مدرسة الكوفة كالبصرة كالخالفات النحوية بينهم  يتناكؿ هذا المقرر المدارس النحوية 0160201

في كثير من القضايا النحوية ، كما يذكر آراء النحاة المتقدمين في 
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 كلية اآلداب           

كود 

 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

 كثير من األسس النحوية الخالفية

 المعاجم العربية 0150101

يتناكؿ هذا المقرر دراسة المعاجم العربية كدكرها في تطور الداللة 

كدراستها ، دراسة المدارس المعجمية ، ككيفية الكشف في المعجم ، دراسة 

 معاجم الموضوعات كعالقتها بنظرية الحقوؿ الداللية.

صلته بعلم المقرر مفهوـ األسلوب ، كتحديد علم األسلوب ، كهذا يتناكؿ  علم األسلوب 0160211

اللغة ، كعالقته بالبالغة ، كأهداؼ البحث األسلوبي كمناهجه كاالنحراؼ 

كالتضاد البنيوم ، كدائرة الخواص األسلوبية كالتحليل الوظيفي للمجاز ، 

 كاتجاهات البحث األسلوبي ، كعالقة اإلحصاء بعلم األسلوب .

علم اللغة  0160212

 الحاسوبي

التطبيقية طريقتين أساسيتين الستخداـ الحاسب المقرر باألمثلة هذا يتناكؿ 

اآللي في علم اللغة تتمثل الطريقة األكلى: في عمليات الحصر كاالسترجاع، 

أما الطريقة الثانية فهي طريقة الحوسبة اللغوية كيتعرض المقرر في هذق 

نشأة الحوسبة، كشركط الباحث في مجاؿ الحوسبة اللغوية، لالطريقة 

في اللغة العربية، كمستويات الحوسبة في العربية كمقومات الحوسبة 

كالمستول  –كالمستول الداللي  –كالمستول الصرفي  –)المستول الصوتي

النحوم(، كما يتناكؿ المقرر كل الجوانب النظرية الخاصة بعلم اللغة 

 الحاسوبي

 –ل حسب المضموف أنواع الجم –الجملة  –المقرر التركيب هذا يتناكؿ  (ٔ) اللغة العبرية 0160221

غير مباشر(  -المفعوؿ به )المباشر  –ركنا الجملة )المسند كالمسند إليه( 

 البدؿ –االعتراض  –النداء  –الرابط  –الظركؼ  –التابع  –

مناهج تحقيق  0160102

 التراث

يهتم هذا المقرر بتدريس مناهج القدماء حوؿ تحقيق التراث كما يشمل 

تحقيق التراث كما يبين األسس العامة التي  مناهج المحدثين الخاصة بفن

 أقرها القدماء كالمحدثوف حوؿ تحقيق النصوص كإخراجها اإلخراج السليم.

مناهج البحث  0161102

 األدبي

يتناكؿ هذا المقرر أهم المناهج النقدية الحديثة في فهم األدب كتفسير 

ها من المناهج النصوص، كاألسلوبية كالتاريخية كالتفكيكية كالبنيوية كغير

 التي ترتبط بالتفكير الحديث

دراسات في النقد  0161111

 العربي القديم

يتضمن هذا المقرر معالجات لكتب أساسية في تراث النقد العربي بما 

تضمنته من قضايا محورية ، كمن هذق الكتب : طبقات فحوؿ الشعراء ، نقد 

بين المتنبي كخصومه ،  الشعر ، العمدة ، الموازنة بين الطائيين ، الوساطة

 نقد النقد البن أبي اإلصبع.

دراسات في األدب  0161112

 العربي القديم

األدب العربي القديم مصطلح ُيطلق على اإلنتاج األدبي الشعرم كالنثرم منذ 

بداياته في العصر الجاهلي كحتى بداية العصر الحديث ، كُتَعد الكتابات التي 

تول هذا المقرر ، كهي كتابات متنوعة من سجلت هذا اإلنتاج األدبي مح

حيث مضامينها كأساليب تنظيم مادتها ، كلما كانت هذق الكتابات غزيرة 

بحيث يصعب اإللماـ بها جميعا فإف هذا المقرر سيقتصر على اختيار عدد 

 محدكد من المصادر التي يمثل كل كاحد منها نوعنا من تلك الكتابات.
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 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

 النظريات األدبية 0161201

 المعاصرة

يشتمل هذا المقرر على عدد من النظريات األدبية المعاصرة التي يستعاف بها 

 على قراءة نصوص األدب العربي كفهمها فهمنا جديدنا.

دراسات في علوـ  0161202

 البالغة العربية

 –البياف  –يهتم المقرر بتدريس البالغة العربية بعلومها الثالثة : )المعاني 

لتمهيد بتأريخ لنشأة البالغة كتأثيرها بالركافد اليونانية ثم البديع( ، مع ا

بلورتها على يد السكاكي ، كذلك التعريج على قضايا الفصاحة العربية ، 

على أف يشتمل المقرر على تطبيقات متعددة من النصوص العربية السيما 

 التراثية التي تظهر جماليات البالغة كقضايا اإلعجاز القرآني

تقوـ هذق المادة برصد التأثيرات األدبية المتبادلة بين األمم كالشعوب في  األدب المقارف 0161211

لغاتها المختلفة ، كما يتعلق بها أك يتقاطع معها من مذاهب فكرية أك 

فلسفية كنظريات معرفية ، كما تدرس العوامل كالوسائل كاألدكات الفاعلة 

جمة كالكتب كالمجالت في تكوين تلك الصالت المتبادلة ، مثل التر

كالهجرات كالرحالت كغيرها. كذلك تهدؼ إلى الحث على مالحظة اآلداب 

القومية كتقييمها في ظل احتكاكها بغيرها من اآلداب ، كبياف أثر العزلة 

كالجمود ، كتوضيح أثر اإلفادة المأمولة من االنفتاح على اآلخرين مع 

 ويةاالهتماـ بالتمسك بالجزكر كالحفاظ على اله

المقرر مفهوـ األسلوب ، كتحديد علم األسلوب ، كصلته بعلم هذا يتناكؿ  علم األسلوب 0161212

اللغة ، كعالقته بالبالغة ، كأهداؼ البحث األسلوبي كمناهجه كاالنحراؼ 

كالتضاد البنيوم ، كدائرة الخواص األسلوبية كالتحليل الوظيفي للمجاز ، 

 قة اإلحصاء بعلم األسلوب .كاتجاهات البحث األسلوبي ، كعال

 اللغة الفارسية 0161221

(ٔ) 

يناقش المقرر جوانب من العالقات القائمة بين اللغتين العربية كالفارسية ، 

كما يدرس نماذج من فنوف األدب الفارسي ، كترجمة بعض النصوص 

 الفارسية إلى العربية

القراءات القرآنية  0170101

 كالدرس اللغوية

مقرر بتدريس القراءات القرآنية كعالقتها بالدرس اللغوم ، الهذا يهتم 

كذلك من حيث معرفة القراءات القرآنية ، كقضايا االحتجاج اللغوم في 

القراءات القرآنية ، كالقضايا النحوية في القراءات القرآنية ، ككذلك 

القضايا الصوتية كالصرفية كالداللية في القراءات القرآنية كاللهجات 

 ة في القراءات القرآنيةالعربي

كتب تفسير  0170102

القرآف كالدرس 

 النحوم

 –كالذكر كالحذؼ، كالتقديم كالتأخير، كالتوجيه النحوم، كالتعدد اإلعرابي 

في كتب تفسير القرآف التي يشغل الدرس النحوم حيزنا فيها نحو: الدر 

ألبي حياف كالكشاؼ  –للسمين الحلبي، كالبحر المحيط  –المصوف 

لزمخشرم، كغيرها من كتب المعاني كاإلعراب لنحاة مدرستي البصرة ل

 كالكوفة أمثاؿ: الفراء ، كاألخفش ، كالزجاج ... الخ

جملة  –ترتيب الكلمات في الجملة  –يتناكؿ المقرر الجملة البسيطة      (ٕ) اللغة العبرية 0170121

الجملة  –فة الجملة المعطو –الجملة الشاملة  –جملة التخصيص  –الحذؼ 
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 جامعة بني سويف         

 كلية اآلداب           

كود 

 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

 المعقدة

نظريات علم اللغة  0170201

 المعاصر

المقرر تحديد مفهوـ علم اللغة ، كالحديث عن أسس التوليدية هذا يشمل 

التحويلية في دراسة النحو ، كالتعرؼ على المنهج البنيوم كاألسس العامة 

التي يبنى عليها ككذلك التفكيكية ككذلك معرفة علم اللغة النصي 

 لتداكليكالمنهج ا

ظواهر التغيير  0170211

 الداللي

المقرر دراسة مفهوـ الداللة ، كعالقة اللفظ بالمعنى ، كظواهر هذا يتناكؿ 

التغيير الداللي كتوسيع المعنى ، كتضييق المعنى ، كانحطاط المعنى ، 

 كرقي المعنى ، كأسباب تغيير الداللة كالمجاز ، كاالحتكاؾ اللغوم

 تجديدالتقليد كال 0170212

التصنيف  في

 النحوم

المقرر دراسة التأليف النحوم بين القديم كالحديث، كدراسة هذا يتناكؿ 

المناهج النحوية القديمة، كدراسة المناهج الحديثة كالنحو التوليدم 

 .كالتداكلية كدراسة المدارس اللسانية المعاصرة

دراسات في األدب  0171101

 العربي الحديث

 –لى عدد من قضايا األدب العربي الحديث التي شغلت المقرر عهذا يشتمل 

 حيزنا كبيرنا من اهتماـ دارسي هذا األدب –كالتزاؿ 

0171102 

 

دراسات في النقد 

العربي الحديث 

 كالمعاصر

حيزنا  –كال تزاؿ  –المقرر عددنا من القضايا النقدية التي شغلت هذا يتناكؿ 

ن ، كمنها على سبيل المثاؿ كليس كبيرنا من اهتماـ النقاد العرب المعاصري

 –ظاهرة الغموض كاإلبهاـ في األدب الحديث  –الحصر : )الوحدة العضوية 

 –النقد بين الذاتية كالموضوعية  –جماليات القصيدة العربية المعاصرة 

األبعاد الجمالية في الخطاب النقدم العربي المعاصر  –تداخل األنواع األدبية 

 .       بويطيقيا الركاية ( –

 اللغة الفارسية  0171121

(ٕ)  

المقرر نماذج من فنوف األدب الفارسي ، كترجمة بعض النصوص هذا  يتناكؿ

 الفارسية إلى العربية

الظواهر األدبية  0171201

 ةالمعاصر

يعالج هذا المقرر الظواهر األدبية المعاصرة بشكل دقيق ، كمعرفة أكجه 

لعربية كاألكركبية ، كمن ثم معرفة أصحاب االختالؼ بين الظواهر األدبية ا

المدارس األدبية كأسماء المبدعين من الكتاب كالشعراء كالنقاد ، إلى جانب 

مقارنة الظواهر األدبية المتماثلة التي تنشأ في مجرل التطور االجتماعي 

التاريخي لإلنسانية ، كذلك بهدؼ اكتشاؼ القوانين التي تحكم نشؤ 

مالئمة لمراحل معينة من تطور المجتمع في حياتنا الظواهر األدبية ال

 المعاصرة

دراسات في األدب  0171211

 المصرم

المقرر بتدريس األدب العربي في مصر من الفتح اإلسالمي إلى هذا يهتم 

نهاية العصر العثماني، مع الوقوؼ عند النصوص التي تبرز أثر البيئة 

 المصرية في األدب شعران كنثران

يعرض هذا المقرر دراسات في األدب العالمي من خالؿ مجموعة من راسات في األدب د 0171212
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 جامعة بني سويف         

 كلية اآلداب           

كود 

 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

المقررات التي تعبر الحدكد الجغرافية، كالزمنية، كاللغوية، كالعرفية، كمن  المقارف

ثم سيتم التركيز على قيم العالمية في األعماؿ األدبية ، كاالتصاؿ الثقافي 

كعي عند الطالب بالكتب خارج حدكد بين مختلف الحضارات، كبالتالي خلق 

ثقافاتهم ، حيث يتبين أف الثيمات االدبية يمكن نقلها بفاعلية في الترجمة، 

كذلك من خالؿ التمثيل بركائع األدب اإلغريقي كالركماني التي تتمتع 

 بتأثير كاسع النطاؽ خارج حدكد اللغة االصلية

دراسات في األدب  0171213

 الشعبي

من خالؿ مجموعة من  الشعبير دراسات في األدب يعرض هذا المقر

التي تعبر الحدكد الجغرافية، كالزمنية، كاللغوية، ، كمن  المأثورات الشعبية

، كاالتصاؿ الشعبيةثم سيتم التركيز على قيم العالمية في األعماؿ األدبية 

 الثقافي بين مختلف الحضارات
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 كلية اآلداب           

 قشه اللغة اإلجنلًزية

إلنجليزية درجات الدبلوـ كالماجستير كالدكتوراق في اآلداب في يمنح قسم اللغة ا

 التخصصات التالية:

 التخصص  الدرجة الرقم الكودم

 شعبة لغويات تطبيقية دبلوـ  0250
 شعبة لغويات ماجستير في اآلداب 0260
 شعبة أدب ماجستير في اآلداب 0261
 شعبة لغويات دكتوراق في األداب 0270
 شعبة أدب في اآلداب دكتوراق 0271

 )خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات االختًارية(شعبة لغىيات تطبًقًة –أوال: درجة الدبلىو 

 الفصل الدراسي األكؿ

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي ٕ ٕ مناهج البحث اللغوم 0250101

 اسيأس ٕ ٕ طرؽ تدريس اللغة اإلنجليزية  0250102

 اختيارم --- ٖ اكتساب اللغة 0250111

 اختيارم ٕ ٕ تحليل الكالـ  0250112

 اختيارم --- ٖ علم اللغة االجتماعي 0250113

 تخصص بيني ٕ ٕ تطبيقات الحاسب اآللي 0250121

 الفصل الدراسي الثاني

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي ٕ ٕ عربي( –ليزم لغويات تقابلية )إنج 0250201

 أساسي ٕ ٕ صوتيات )مستول متقدـ( 0250202

 اختيارم ٕ ٕ علم األساليب 0250211

 اختيارم ٕ ٕ علم اللغة الحاسوبي 0250212

 اختيارم ٕ ٕ علم المعاجم 0250213

 اختيارم ٕ ٕ النحو المتقدـ 0250214
 

تها بماجستير اللغويات % فأكثر يمكن معادلٓٛفي حالة الحصوؿ على مجموع كلي 

شريطة أف يكوف الطالب من خريجي كليات اللغات األكاديمية )اآلداب أك األلسن أك اللغات 

% على األقل في كل مقرر، كما يلزـ إعداد رسالة ٘ٚكالترجمة(، كأف يحصل الطالب على 

 ماجستير في اللغويات.
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 جامعة بني سويف         

 كلية اآلداب           

 ر الطالب مقررا واحدا مً املقررات االختًارية()خيتاالشعبة اللغىية -ثاىًا: درجة املاجشتري يف اآلداب 

 الفصل الدراسي األكؿ
 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي ٕ ٕ مناهج البحث اللغوم 0250101
 أساسي ٕ ٕ طرؽ تدريس اللغة اإلنجليزية  0250102
 اختيارم --- ٖ اكتساب اللغة 0250111
 اختيارم ٕ ٕ تحليل الكالـ 0250112

 اختيارم --- ٖ علم اللغة االجتماعي 0250113

 تخصص بيني ٕ ٕ تطبيقات الحاسب اآللي 0250121

 الفصل الدراسي الثاني
 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي ٕ ٕ عربي( –لغويات تقابلية )إنجليزم  0250201
 أساسي ٕ ٕ النحو المتقدـ 0250214
 اختيارم ٕ ٕ م األساليبعل 0250211
ات كالتقويم في اللغة متحاناال 0260212

 نجليزيةاإل
 اختيارم ٕ ٕ

 اختيارم ٕ ٕ علم المعاجم 0250213
 تخصص بيني --- ٖ دارة الوقت كاالجتماعاتإ 0260221

 ختًارية()خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات االالشعبة األدبًة -ثالجا: درجة املاجشتري يف اآلداب 

 الفصل الدراسي األكؿ

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي ٕ ٕ مبادئ البحث األدبي 0261101

 أساسي ٕ ٕ األدب المقارف 0261102

 اختيارم ٕ ٕ الدراما الحديثة 0261111

 اختيارم ٕ ٕ الشعر اإلنجليزم الحديث كالمعاصر 0261112

 اختيارم ٕ ٕ المعاصرة القصة القصيرة 0261113

 تخصص بيني ٕ ٕ الحاسب اآللي 0261121

 الفصل الدراسي الثاني

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي --- ٖ  كالمعاصرة النظرية النقدية الحديثة 0261201

 أساسي --- ٖ اليبعلم األس 0250211

 اختيارم --- ٖ الركاية المعاصرة 0261211

 اختيارم --- ٖ األدب األمريكي المعاصر 0261212

 اختيارم --- ٖ أدب الرحالت 0261213

 تخصص بيني --- ٖ دارة الوقت كاالجتماعاتإ 0260221
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 )خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات االختًارية(الشعبة اللغىية -رابعا: درجة الدكتىراه يف اآلداب 

 الفصل الدراسي األكؿ

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر رركود المق

 أساسي ٕ ٕ علم اللغة الحاسوبي 0270101

 أساسي ٕ ٕ األبحاث اللغوية كمدكنات النصوص 0270102

 تخصص بيني ٕ ٕ النشر الدكلي للبحوث  0270121

 الفصل الدراسي الثاني

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي ٕ ٕ ة ك التتبعيةالترجمة الفوري 0270201

 اختيارم ٕ ٕ الترجمة العلمية 0270211

 اختيارم --- ٖ نظرية الترجمة الحديثة 0270212

 )خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات االختًارية(الشعبة األدبًة -خامشا : درجة الدكتىراه يف اآلداب 

 الفصل الدراسي األكؿ

 نوع المقرر يعمل نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي ٕ ٕ الترجمة األدبية 0271101

 أساسي ٕ ٕ المسرح 0271102

 تخصص بيني ٕ ٕ النشر الدكلي للبحوث  0270121

 الفصل الدراسي الثاني

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي --- ٖ األدب كاألعراؽ 0271201

 اختيارم ٕ ٕ االتجاهات النقدية المعاصرة 0271211

التيارات الفكرية الحديثة  0271212

 كالمعاصرة

 اختيارم --- ٖ
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 جامعة بني سويف         

 كلية اآلداب           

 تىصًفات مقررات الدراسات العلًا

 قشه اللغة اإلجنلًزية

كود 

 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

مناهج البحث  0250101

 اللغوم

منهج اللغة الوصفي كعالقته باألصوات كالصيغ النحوية،  يتناكؿ المقرر

فونيمية كالمورفيمية، تحليل أنواع الصيغ كالمفردات اللغوية األسس ال

كالكشف عن األنظمة الصرفية كالنحوية، المنهج المعيارم، المنهج التاريخي، 

المنهج المقارف الذم يعني بمقارنة اللغات المختلفة، المنهج العاـ كالذم 

أغلب يستفيد من المناهج السابقة كيحاكؿ إيجاد قواعد عامة تنسحب على 

 اللغات، المنهج التحويلي

طرؽ تدريس  0250102

 اللغة اإلنجليزية 

، تدريس اللغة TEFLتدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها 

اإلنجليزية كلغة ثانية، طرؽ تدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها، 

ة، مهارات اللغة اإلنجليزية كمناهج تدريسها، مهارات اللغة اإلنجليزي

التركيز على مهارات بعينها، طريقة القراءة عن طريق تبسيط النصوص 

 communicative األدبية للمتعلمين، طريقة التدريس بالتواصل 

language teaching (CLT)  ثم طريقة تعليم اللغة باستخداـ

 الحاسوب .. الخ

غويات التطبيقيػة لػػه   مقرر يهدؼ إلى تعريف الطالب بفرع من فركع الل اكتساب اللغة 0250111

عالقة بعلم النفس كعلػم الػنفس المعرفػي كالتعلػيم يػتم فيػه اسػتخداـ        

مصطلحات مثل "دراسات اكتساب اللغة الثانية، كأبحاث اللغة الثانية، كثنائية 

 اللغة، كتعددية اللغة.

كتػوب  مقرر يهدؼ إلى التعريف بعلم يتصل بمناهج في تحليػل الكػالـ الم   تحليل الكالـ  0250112

كالمنطوؽ أك العالمات يتوفر على تحليل المكتوب كالمنطوؽ، أفعاؿ الكالـ 

كتحوالته المختلفة. كهو علم بيني يسػتفيد مػن علػوـ اللغػة كاالجتمػاع      

كاألنثركبولوجيا كالعمل االجتماعي كعلم النفس المعرفػي كعلػم الػنفس    

تواصػل  االجتماعي كالعالقػات الدكليػة كالجغرافيػا البشػرية كدراسػات ال     

 االجتماعي كدراسات الترجمة.   

علم اللغة  0250113

 االجتماعي

الدراسة الوصفية لتأثير جميع جوانب المجتمع بما في ذلك المعايير 

الثقافية كالتوقعات كالسياؽ ككيفية عمل اللغة، ككذلك تأثيرات استخداـ 

 sociolinguisticsاللغة على المجتمع. تختلف علوـ اللغة االجتماعية 

عن علم اجتماع اللغة في أف علوـ اللغة االجتماعية تركز على تأثير 

 sociology ofالمجتمع على اللغة بينما يركز علم اجتماع اللغة 

language  على تأثير اللغة على المجتمع. علوـ اللغة اإلجتماعية تتداخل

 نمع التداكلية كمرتبطة باألنثركبولوجيا اللغوية كالفرؽ بين الميدانيي

تطبيقات الحاسب  0250121

 اآللي

يتضّمن هذا المقّرر تعريف الطالب بالحاسب اآللي كالشبكة الدكلية ، كبرامج 

تعليم اللغة العربية، ككيفية استخدامها كاالستفادة منها في البحث عن أهّم 
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 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

 المصادر كالبحوث كالمقاالت كالتقارير كالبرامج كغيرها

لغويات تقابلية  0250201

 –زم )إنجلي

 عربي(

منهج لغوم يسعى إلى كصف االختالفات كأكجه الشبه بين لغتين 

كاإلنجليزية كالعربية مثلنا. يقوـ هذا المقررعلى المقارنة بين اللغتين 

العربية كاإلنجليزية، كتبياف أكجه الشبه كاالختالؼ بينهما بغية تعزيز تعليم 

 اللغتين معنا.

صوتيات )مستول  0250202

 متقدـ(

هذا المقرر على رفع كفاءة الطالب في نطق اللغة اإلنجليزية كفهم  يركز

 طبيعة أصواتها كالتحدث بها بشكل جيد كمفهوـ.  

مقرر يهدؼ إلى دراسة النصوص األدبية كاللغوية كتفسيرها من كجهة نظر  علم األساليب 0250211

ات دكف لغوية، كهو مقرر يعين الطالب على الربط بين النقد األدبي كاللغوي

أف يكوف لػه منطقة مستقلة. المجاؿ المناسب هنا هو النصوص األدبية، 

كلكن النصوص المكتوبة األخرل يمكن أف تخضع لمنهج الدراسة األسلوبية 

 )اإلعالنات كالثقافة الشعبية كالخطاب السياسي كالدين(.

علم اللغة  0250212

 الحاسوبي

بي كعالقته بالتعامل مع اللغة مقرر يهدؼ إلى التعريف بعلم اللغة الحاسو

من كجهة نظر الحاسوب كهو فرع من علوـ اللغة عمل على تطويرق علماء 

الحاسوب المهتمين بعلم اللغة، فهو مزيج من علم اللغػة كعلػم الحاسػوب    

كعلم الذكاء االصطناعي، كيقع أيضنا على تخػوـ علػم الػنفس كالفلسػفة     

 الجتماعيكالمنطق كعلم اللغة النفسي كعلم اللغة ا

مقرر يهدؼ إلى تدريب الطالب على تناكؿ علم المعاجم حسب المناهج  علم المعاجم 0250213

األكاديمية المتعارؼ عليها، من حيث المقارنة بين المعاجم العربية 

 كاألجنبية، كمعرفة المعايير اإلجرائية في عمل المعاجم

بالنحو المتقدـ في اللغة اإلنجليزية مقرر يهدؼ إلى تعريف الطالب  النحو المتقدـ 0250214

لالستعانة بهذق المعرفة على كتابة بحوث في هذا الباب تستفيد من نظريات 

النحو الحديثة عند تشومسكي كغيرق من أصحاب النظريات في القرف 

 العشرين

مناهج البحث  0250101

 اللغوم

نحوية، منهج اللغة الوصفي كعالقته باألصوات كالصيغ ال يتناكؿ المقرر

األسس الفونيمية كالمورفيمية، تحليل أنواع الصيغ كالمفردات اللغوية 

كالكشف عن األنظمة الصرفية كالنحوية، المنهج المعيارم، المنهج التاريخي، 

المنهج المقارف الذم يعني بمقارنة اللغات المختلفة، المنهج العاـ كالذم 

عامة تنسحب على أغلب يستفيد من المناهج السابقة كيحاكؿ إيجاد قواعد 

 اللغات، المنهج التحويلي

طرؽ تدريس  0250102

 اللغة اإلنجليزية 

، تدريس اللغة TEFLتدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها 

اإلنجليزية كلغة ثانية، طرؽ تدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها، 

اللغة اإلنجليزية، مهارات اللغة اإلنجليزية كمناهج تدريسها، مهارات 

التركيز على مهارات بعينها، طريقة القراءة عن طريق تبسيط النصوص 
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 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

 communicative األدبية للمتعلمين، طريقة التدريس بالتواصل 

language teaching (CLT)  ثم طريقة تعليم اللغة باستخداـ

 الحاسوب .. الخ.

بفرع من فركع اللغويات التطبيقية لػه مقرر يهدؼ إلى تعريف الطالب  اكتساب اللغة 0250111

عالقة بعلم النفس كعلم النفس المعرفي كالتعليم يتم فيه استخداـ 

مصطلحات مثل "دراسات اكتساب اللغة الثانية، كأبحاث اللغة الثانية، كثنائية 

 اللغة، كتعددية اللغة.

حليل الكالـ المكتوب مقرر يهدؼ إلى التعريف بعلم يتصل بمناهج في ت تحليل الكالـ 0250112

كالمنطوؽ أك العالمات يتوفر على تحليل المكتوب كالمنطوؽ، أفعاؿ الكالـ 

كتحوالته المختلفة. كهو علم بيني يستفيد من علوـ اللغة كاالجتماع 

كاألنثركبولوجيا كالعمل االجتماعي كعلم النفس المعرفي كعلم النفس 

شرية كدراسات التواصل االجتماعي كالعالقات الدكلية كالجغرافيا الب

 االجتماعي كدراسات الترجمة.   

علم اللغة  0250113

 االجتماعي

الدراسة الوصفية لتأثير جميع جوانب المجتمع بما في ذلك المعايير 

الثقافية كالتوقعات كالسياؽ ككيفية عمل اللغة، ككذلك تأثيرات استخداـ 

 sociolinguisticsاللغة على المجتمع. تختلف علوـ اللغة االجتماعية 

عن علم اجتماع اللغة في أف علوـ اللغة االجتماعية تركز على تأثير 

 sociology ofالمجتمع على اللغة بينما يركز علم اجتماع اللغة 

language  على تأثير اللغة على المجتمع. علوـ اللغة اإلجتماعية تتداخل

 ؽ بين الميدانيين.مع التداكلية كمرتبطة باألنثركبولوجيا اللغوية كالفر

تطبيقات الحاسب  0250121

 اآللي

يتضّمن هذا المقّرر تعريف الطالب بالحاسب اآللي كالشبكة الدكلية ، كبرامج 

تعليم اللغة العربية، ككيفية استخدامها كاالستفادة منها في البحث عن أهّم 

 المصادر كالبحوث كالمقاالت كالتقارير كالبرامج كغيرها

ت تقابلية لغويا 0250201

 –)إنجليزم 

 عربي(

منهج لغوم يسعى إلى كصف االختالفات كأكجه الشبه بين لغتين 

كاإلنجليزية كالعربية مثلنا. يقوـ هذا المقررعلى المقارنة بين اللغتين 

العربية كاإلنجليزية، كتبياف أكجه الشبه كاالختالؼ بينهما بغية تعزيز تعليم 

 اللغتين معنا.

مقرر يهدؼ إلى تعريف الطالب بالنحو المتقدـ في اللغة اإلنجليزية  تقدـالنحو الم 0250214

لالستعانة بهذق المعرفة على كتابة بحوث في هذا الباب تستفيد من نظريات 

النحو الحديثة عند تشومسكي كغيرق من أصحاب النظريات في القرف 

 العشرين

ية كاللغوية كتفسيرها من كجهة نظر مقرر يهدؼ إلى دراسة النصوص األدب علم األساليب 0250211

لغوية، كهو مقرر يعين الطالب على الربط بين النقد األدبي كاللغويات دكف 

أف يكوف لػه منطقة مستقلة. المجاؿ المناسب هنا هو النصوص األدبية، 

كلكن النصوص المكتوبة األخرل يمكن أف تخضع لمنهج الدراسة األسلوبية 
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 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

 ية كالخطاب السياسي كالدين(.)اإلعالنات كالثقافة الشعب

االمتحانات  0260212

كالتقويم في 

 نجليزيةاإلاللغة 

يهدؼ هذا المقرر الى اكساب الطالب المهارات االساسية في التقويم 

كالتشخيص كمعرفة الفرؽ بين القياس كالتقييم، في مجاؿ اللغة اإلنجليزية، 

كما يهتم باكساب كماهي أغراض القياس كالتقييم، كأنواعه، كمجاالته. 

الطالب مبادئ التقييم كأساليبه كأدكاته، كالتعرؼ على أنواع االختبارات، 

كالمعالجة اإلحصائية لالختبارات كنتائجها، كأهداؼ . كصفات االختبار الجيد

ككسائل كطرؽ التقييم كالتشخيص كأيضنا تقييم الطالب غير العاديين، 

لى تعزيز معرفة الطالب كما يهدؼ إكطرؽ بناء االختبار كخطواته. 

بالتقويم كعملية  تشخيصية تهدؼ إلى تحديد جوانب القوة كجوانب 

الضعف في االختبارات كأدكات التقويم األخرل من خالؿ معايير محددة 

 مسبقنا

مقرر يهدؼ إلى تدريب الطالب على تناكؿ علم المعاجم حسب المناهج  علم المعاجم 0250213

ها، من حيث المقارنة بين المعاجم العربية األكاديمية المتعارؼ علي

 كاألجنبية، كمعرفة المعايير اإلجرائية في عمل المعاجم.  

إدارة الوقت  0260221

 كاالجتماعات

مقرر يهدؼ إلى تناكؿ االجتماعات كالتقويم تناكلنا علمينا يعين الطالب على 

أيضنا إلى إنجاز بحوث مبتكرة في مجاؿ إدارة الوقت كاالجتماعات. كيهدؼ 

 تدريب الطالب على ابتكار نظم جديدة من الناحية التقنية كالموضوعية أيضنا

مبادئ البحث  0261101

 األدبي

مقرر يهدؼ إلى التعريف بمبادئ البحث األدبي كمناهجه كأصوله، كيهدؼ 

أيضنا إلى مساعدة الطالب على اتباع قواعد البحث العلمي في إنجاز بحوثه، 

القواعد لتكوف أسلوبه في عمل البحوث التي يسعى إلى كالسير على هذق 

 إنجازها

تهدؼ المادة إلى تعريف الطالب بمدل التفاعل بين اآلداب العالمية المختلفة  األدب المقارف 0261102

كمعرفة موقع األدب العربي منها، رغبة في كشف أهمية التأثر كالتأثير بين 

إلى تدريب الطالب على أكجه المقارنات الثقافات كاآلداب المختلفة .باإلضافة 

في مختلف األجناس األدبية كالنقدية مما يمكنه من تكوين دربة علمية تعينه 

 في تمييز أصالة أدبه عن اآلداب األجنبية األخرل.

يركز هذا المقرر على دراسة اإلتجاهات الحديثة في الدراما من الزاكيتين  الدراما الحديثة 0261111

 لفنية مستعينا في ذلك بالمدارس النقضية في القرف العشرينالفكرية كا

الشعر اإلنجليزم  0261112

الحديث 

 كالمعاصر

مقرر يهدؼ إلى تعريف الطالب بتقنيات الشعر الحديث كالمعاصر بما يحمل 

من تغيرات جذرية على مستول البناء كالموضوع، كتعريف الطالب بالمدارس 

 ر سواء بالرفض أك القبوؿالنقدية التي تناكلت هذا الشع

القصة القصيرة  0261113

 المعاصرة

دراسة القصة القصيرة المعاصرة من حيث اهتمامها بالتاريخ، كاألساطير، 

كالخياؿ العلمي، كالتحوالت السياسية، كاألعراؽ ، كتجسيدها لقضية اغتراب 

اإلنساف . ككذلك دراسة األشكاؿ غير التقليدية التي اكتسبتها القصة 
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 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

لقصيرة المعاصرة، ككضوح الفانتازيا بها، كاالستخداـ المكثف ؿ ا

Metafiction 

يتضّمن هذا المقّرر تعريف الطالب بالحاسب اآللي كالشبكة الدكلية ، كبرامج  الحاسب اآللي 0261121

تعليم اللغة العربية، ككيفية استخدامها كاالستفادة منها في البحث عن أهّم 

 االت كالتقارير كالبرامج كغيرهاالمصادر كالبحوث كالمق

النظرية النقدية  0261201

  كالمعاصرة الحديثة

مقرر يهدؼ إلى تعريف الطالب بالنظرية النقدية الحديثة كالمعاصرة، 

كاستيعاب هذق النظريات كتطبيقها على البحوث التي يقوـ بها، كما يهدؼ 

ة القرف العشرين هذا المقرر إلى التركيز على النظريات النقدية منذ بداي

 كحتى اآلف

مقرر يهدؼ إلى دراسة النصوص األدبية كاللغوية كتفسيرها من كجهة نظر  علم األساليب 0250211

لغوية، كهو مقرر يعين الطالب على الربط بين النقد األدبي كاللغويات دكف 

أف يكوف لػه منطقة مستقلة. المجاؿ المناسب هنا هو النصوص األدبية، 

ص المكتوبة األخرل يمكن أف تخضع لمنهج الدراسة األسلوبية كلكن النصو

 )اإلعالنات كالثقافة الشعبية كالخطاب السياسي كالدين(.

مقرر يهدؼ إلى تعريف الطالب بتقنايت الركاية المعاصرة كمراحل تطورها  الركاية المعاصرة 0261211

لى تتبع من البداية ككصولنا إلى القرف الواحد كالعشرين. كما يهدؼ إ

نظريات الركاية المعاصرة كأثر تلك النظريات في تطور الركاية الحديثة 

كالمعاصرة كالفرؽ بينها كبين الركاية القديمة التي ظهرت في القرف الثامن 

 عشر كالتاسع عشر.

األدب األمريكي  0261212

 المعاصر

فة من يتناكؿ هذا المقرر األدب األمريكي المعاصر بأنماطه األدبية المختل

ركاية كقصة قصيرة كشعر كمسرح  مركزا على السمات الفنية اللتي تميز 

 األدب األمريكي كتربطه بمجتمعه

مقرر يهدؼ إلى تعريف الطالب بفرع في األدب يكاد يكوف مهملنا كهو أدب  أدب الرحالت 0261213

الرحالت، نشأته كتطورق كالفرؽ بينه كبين فركع األدب األخرل. كما يهدؼ 

 ى تدريب الطالب على كتابة بحوث مبتكرة في هذا الفرع من فركع األدبإل

إدارة الوقت  0260221

 كاالجتماعات

مقرر يهدؼ إلى تناكؿ االجتماعات كالتقويم تناكلنا علمينا يعين الطالب على 

إنجاز بحوث مبتكرة في مجاؿ إدارة الوقت كاالجتماعات. كيهدؼ أيضنا إلى 

 ار نظم جديدة من الناحية التقنية كالموضوعية أيضناتدريب الطالب على ابتك

علم اللغة  0270101

 الحاسوبي

مقرر يهدؼ إلى التعريف بعلم اللغة الحاسوبي كعالقته بالتعامل مع اللغة 

من كجهة نظر الحاسوب كهو فرع من علوـ اللغة عمل على تطويرق علماء 

غة كعلم الحاسوب الحاسوب المهتمين بعلم اللغة، فهو مزيج من علم الل

كعلم الذكاء االصطناعي، كيقع أيضنا على تخوـ علم النفس كالفلسفة 

 كالمنطق كعلم اللغة النفسي كعلم اللغة االجتماعي

األبحاث اللغوية  0270102

كمدكنات 

مقرر يهدؼ إلى تعريف الطالب بعلم جديد مواكب الستخدامات الحاسوب 

اث اللغوية كمدكنات النصوص، كتحليل في العصر الراهن كهو علم األبح
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كود 

 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

 corpus-based analysisالمدكنات النصية  النصوص

النشر الدكلي  0270121

 للبحوث 

مقرر يهدؼ إلى تعريف الطالب بالنشر الدكلي كتقنياته كأهدافه كأهميته 

قرية صغيرة كهدفنا  –بسبب العولمة  –في العصر الراهن حيث أصبح العالم 

مكاف، كيهدؼ أيضنا إلى تعريف الطالب بمجاالت  لتلقي المعلومات من كل

النشر الدكلي المختلفة ككيفية نشر بحوثه  اللغوية على الشبكة الرقمية 

 كفي المجالت الدكلة المتخصصة أيضنا.

الترجمة الفورية  0270201

 ك التتبعية

مقرر يهدؼ إلى تعريف الطالب بمهارات الترجمة المختلفة، كتدريب الطالب 

المهارات المهمة كإعدادق لسوؽ العمل الترجمي. يهدؼ أيضنا إلى  على هذق

إكساب الطالب مهارة الترجمة الفورية كالتتبعية بحيث ينافس خريج 

 الترجمة في أم مكاف في العالم.   

مقرر يهدؼ إلى تدريب الطالب على الترجمة العلمية كتبياف أهميتها  الترجمة العلمية 0270211

لفة، ككذلك يهدؼ إلى تدريب الطالب على ترجمة كنظرياتها المخت

النصوص العلمية مما يكسبه خبرة كبيرة في ترجمة هذق النصوص تمهيدنا 

إلعدادق لسوؽ العمل في الترجمة، ككذلك يهدؼ إلى إعداد الطالب إلنجاز 

بحوث في الترجمة العلمية يمكنه من خاللها الحصوص على الدرجات 

 العلمية المختلفة

نظرية الترجمة  0270212

 الحديثة

مقرر يهدؼ إلى تعريف الطالب بنظريات الترجمة الحديثة كأهميتها 

كالتدريب على الترجمة حسب قواعدها كإعداد الطالب لسوؽ العمل في 

الترجمة. كما يهدؼ المقرر إلى تعريف الطالب النظريات القديمة كالفرؽ 

 بينها كبين النظريات الجديدة.

مقرر يهدؼ إلى تدريب الطالب على الترجمة األدبية كتبياف أهميتها كالسعي  األدبية الترجمة 0271101

إلى امتالؾ ناصيتها لكي ينافس في سوؽ العمل الترجمي في مصر كخارجها. 

ككذلك يهدؼ إلى إنجاز بحوث في مجاؿ الترجمة األدبية تؤهله للحصوؿ 

 لترجمة كغيرها.على الماجستير كالدكتوراق كشهادات أخرل مثل دبلوـ ا

مقرر يهدؼ إلى تعريف الطالب بالمسرح كأهدافه كقواعدق كأهم ركادق  المسرح 0271102

كنظرياته كطريقة كتابة األبحاث المتقدمة في هذق المجاالت جيمعنا. يهدؼ 

أيضنا إلى تعريف الطالب بطبيعة المسرح ككيف أنه مرآة للمجتمع كما 

 يدكر فيه من حراؾ.  

شر الدكلي الن 0270121

 للبحوث 

مقرر يهدؼ إلى تعريف الطالب بالنشر الدكلي كتقنياته كأهدافه كأهميته 

قرية صغيرة كهدفنا  –بسبب العولمة  –في العصر الراهن حيث أصبح العالم 

لتلقي المعلومات من كل مكاف، كيهدؼ أيضنا إلى تعريف الطالب بمجاالت 

اللغوية على الشبكة الرقمية النشر الدكلي المختلفة ككيفية نشر بحوثه  

 كفي المجالت الدكلة المتخصصة أيضنا.

مقرر يهدؼ إلى تعريف الطالب بطبيعة األدب كاألعراؽ كأدب األعراؽ  األدب كاألعراؽ 0271201
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 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

كطبيعته كأهم ركادق كأهم النقاد الذين تناكلوا هذا األدب المنتج من قبل 

ن العرؽ األبيض كمنهم السود األدباء الذين ينتموف إلى أعراؽ مختلفة ع

كالمكسيكيين كاألفارقة كغيرهم، كيهدؼ أيضنا إلى تدريب الطالب على 

 كتابة بحوث مبتكرة متصلة بأدب كتاب من أعراؽ مختلفة

االتجاهات النقدية  0271211

 المعاصرة

مقرر يهدؼ إلى تعريف الطالب بالنظرية النقدية الحديثة كالمعاصرة، 

ريات كتطبيقها على البحوث التي يقوـ بها، كما يهدؼ كاستيعاب هذق النظ

هذا المقرر إلى التركيز على النظريات النقدية منذ بداية القرف العشرين 

 كحتى اآلف.   

التيارات الفكرية  0271212

الحديثة 

 كالمعاصرة

مقرر يهدؼ إلى تعريف الطالب بأهم التيارات الفكرية الحديثة كالمعاصرة 

ين كالقرف الواحد كالعشرين، كأهم النظريات التي أثمرتها في القرف العشر

 .هذق االتجاهات الفكرية الحديثة كالمعاصرة
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 قشه التاريخ

 يمنح قسم التاريخ درجتي كالماجستير كالدكتوراق في اآلداب في التخصصات التالية:

 التخصص الدرجة الرقم الكودم

 ميشعبة تاريخ إسال ماجستير في اآلداب 0360

 شعبة تاريخ حديث ماجستير في اآلداب 0361

 شعبة تاريخ إسالمي دكتوراق في األداب 0370

 شعبة تاريخ حديث دكتوراق في اآلداب 0371

 )خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات االختًارية(شعبة تاريخ إسالمٌ -أوال: درجة املاجشتري يف اآلداب 

 الفصل الدراسي األكؿ

كود 

 رالمقر

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر

 أساسي --- ٖ منهج البحث التاريخي 0360101

دراسة تاريخية في أكراؽ البردم  0360102

 العربية

 أساسي --- ٖ

 اختيارم --- ٖ نصوص تاريخية باللغة اإلنجليزية 0360111

 اختيارم --- ٖ الجغرافيا التاريخية للعالم اإلسالمي 0360112

 تخصص بيني --- ٖ فلسفة التاريخ 0360121

 الفصل الدراسي الثاني

كود 

 المقرر

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر

 أساسي --- ٖ دراسة في المصادر العربية 0360201

 أساسي --- ٖ علم التأريخ 0360202

 اختيارم --- ٖ قاعة بحث في تاريخ المشرؽ اإلسالمي 0360211

بواعث التقدـ في تاريخ التعليم ك 0360213

 الحضارة اإلسالمية

 اختيارم --- ٖ

 تخصص بيني --- ٖ آثار إسالمية 0360221
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 )خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات االختًارية(شعبة تاريخ حديح -ثاىًا: درجة املاجشتري يف اآلداب 

 الفصل الدراسي األكؿ

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر
 أساسي --- ٖ منهج البحث التاريخي 0360101

 أساسي --- ٖ حلقة بحث عن الوثائق العربية المتخصصة 0361102

 اختيارم --- ٖ رؤية تحليلية لمشكالت من القارة األسيوية 0361111

 اختيارم --- ٖ تحقيق نصوص عربية قديمة 0361112

 يتخصص بين --- ٖ تاريخ الفكر السياسي االقتصادم 0361121

 الفصل الدراسي الثاني

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي --- ٖ حلقة بحث عن الوثائق األجنبية 0361201

 أساسي --- ٖ عربي الحديث كالمعاصرتاريخ العالم ال 0361202

 اختيارم --- ٖ رؤية تحليلية لمشكالت من القارة اإلفريقية 0361211

 اختيارم --- ٖ اكل األقليات في العالم العربيرؤية لمش 0361212

 تخصص بيني --- ٖ ثقافات الشعوب 0361221

 )خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات االختًارية(شعبة تاريخ إسالمٌ -ثالجا: درجة الدكتىراه يف اآلداب 

 الفصل الدراسي األكؿ

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر
 أساسي --- ٖ العالقات الخارجية للعالم اإلسالمي 0370101

 أساسي --- ٖ قاعة بحث في تاريخ المغرب اإلسالمي 0370102

 تخصص بيني --- ٖ علم المتاحف 0370121

 الفصل الدراسي الثاني

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

دراسات في التاريخ االقتصادم  0370201

 عالم اإلسالميكاالجتماعي لل

 أساسي --- ٖ

 اختيارم --- ٖ فن ترجمة النصوص األجنبية التاريخية 0370211
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 اختيارم --- ٖ المذاهب كالفرؽ في العالم اإلسالمي 0370212

 )خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات االختًارية(شعبة تاريخ حديح -رابعا : درجة الدكتىراه يف اآلداب 

 األكؿالفصل الدراسي 

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

رؤية في الصراع األجنبي على  0371101

 الشرؽ األكسط
 أساسي --- ٖ

0371102 

 

رؤية تحليلية لبعض من المشاكل 

 األكركبية
 أساسي --- ٖ

االتفاقيات كالمعاهدات في التاريخ  0371121

 الحديث كالمعاصر
 تخصص بيني --- ٖ

 راسي الثانيالفصل الد

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي --- ٖ فن ترجمة النصوص األجنبية التاريخية 0371201

 اختيارم --- ٖ تاريخ الثورات كالحركات التحررية 0371211

 اختيارم --- ٖ مفاهيم كمصطلحات تاريخية معاصرة 0371212
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 ًاتىصًفات مقررات الدراسات العل

 قشه التاريخ

كود 

 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

منهج البحث  0360101

 التاريخي

يتناكؿ مقرر منهج البحث التاريخى دراسة سمات الباحث الجيد كالعلوـ 

المساعدة فى دراسة التاريخ ككيفية اعداد البحوث العلمية مثل طريقة 

يل االفكار اختيار الموضوعات كجمع المادة العلمية كاعداد الخطة كتحل

 ثم كيفية كتابة البحث بشكل منهجى كعلمى

دراسة تاريخية  0360102

في أكراؽ 

 البردم العربية

علم اكراؽ البردل هو احد العلوـ المساعدة لعلم التاريخ اذ يمثل مصدرا 

مهمان لدراسة تاريخ مصر االسالمية كيتناكؿ المقرر اقتصاديات البردل 

ل للوثيقة البردية ثم اهم كثائق البردل كصناعته ثم دراسة الشكل الماد

العربية خاصة فى مصر عصر الوالق كما يتضمن المقرر فهرسة كتوثيق 

 البردل العربى كاماكن تواجدق فى المكتبات العالمية

نصوص تاريخية  0360111

باللغة 

 اإلنجليزية

يتناكؿ المقػرر مجموعػة مػن النصػوص التاريخيػة المكتوبػة باللغػة        

لتدريب الطالب على الترجمة من اللغات األجنبية إلى اللغػة  اإلنجليزية 

 العربية كاستخدامها كمصدر في البحث التاريخي

الجغرافيا  0360112

التاريخية للعالم 

 اإلسالمي

يتناكؿ المقرر الجغرافيا التاريخية للعالم االسالمى فى العصور الوسطى 

اسة مصادر الميػاق  مع ايضاح طرؽ التجارة الدكلية فى تلك الفترة كدر

كالتقارير كاثر ذلك فى سير الحضارة االسالمية مع دراسػة جغرافيػة   

 للظواهر المختلفة القاليم العالم االسالمى

 فلسفة التاريخ 0360121
يتناكؿ المقرر ماهية التاريخ كأهميته كموضوع علم التاريخ كمدارس 

 التاريخ تفسير التاريخ كخطوات كتابة التاريخ كابن خلدكف كتفسير

دراسة في  0360201

 المصادر العربية

يتناكؿ المقرر دراسة المصادر المساعدة فى دراسة التاريخ من الجغرافيا 

كاالدب ككتب الفقه ككتب الحبة كالخراج فضال عن دراسة الكتابات 

 –التاريخية االكلى كتطورها كاهم المدارس فى كتابة التاريخ ) الحولى 

 اذج من اعالـ الكتاب كالمؤرخينالمحلى ( مع دراسة نم

 علم التأريخ 0360202
يتناكؿ مقرر علم التاريخ دراسة لمفهوـ التاريخ كعلم كالمدارس 

المختلفة فى تفسير حركة التاريخ مثل المدرسة الدينية كالمدرسة 

الجغرافية كمدرسة تعاقب الحضارات مع ابرز العلوـ المساعدة فى دراسة 

 التاريخ

قاعة بحث في  0360211

تاريخ المشرؽ 

 اإلسالمي

يتناكؿ مقرر الدكيالت المستقلة في المشرؽ اإلسالمي دراسة الدكيالت 

التي قامت في بالد فارس كخرساف كما كراء النهر كالهند في العصر 

االسالمي كتاريخ كحضارة هذق الدكؿ كالدكر الحضارم الذم لعبته تلك 

 الدكؿ.

تاريخ التعليم  0360213
يتناكؿ المقرر دراسة للحركة العلمية كمظاهر الحضارة اإلسالمية عبر 
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عث التقدـ كبوا

في الحضارة 

 اإلسالمية

العصور ،مع التركيز على حركة الترجمة ألهم المعارؼ كالعلوـ فى 

الحضارة اإلسالمية كأعالمها شرقان كغربان كأهم العلوـ في الحضارة 

 لغرباإلسالمية كاثر الحضارة اإلسالمية على ا

 آثار إسالمية 0360221
يتناكؿ المقرر دراسة ألهمية آثار العالم اإلسػالمي مػع بيػاف األهميػة     

التاريخيػػة لكػػل اثػػر فػػى تلػػك اآلثػػار كيوضػػح أهميتهػػا االقتصػػادية 

 كاالجتماعية، مع التركيز على النقود كالنقوش كأهميتهما

منهج البحث  0360101

 التاريخي

اريخى دراسة سمات الباحث الجيد كالعلوـ يتناكؿ مقرر منهج البحث الت

المساعدة فى دراسة التاريخ ككيفية اعداد البحوث العلمية مثل طريقة 

اختيار الموضوعات كجمع المادة العلمية كاعداد الخطة كتحليل االفكار 

 ثم كيفية كتابة البحث بشكل منهجى كعلمى

ن يحلقة بحث  0361102

الوثائق العربية 

 المتخصصة

العربية، الوثائق  موضوعات متخصصة اعتمادا على المقرر هذا يغطي

كقد  .األخرل البرنامج مقررات خالؿ من تغطيته يتم لم مستقل كمقرر

 طرحه يتم لم مجاؿ في التخصص من الطالب ليتمكن المقرر هذا ُصمم

 تكوف أف ممكن الموضوعات بأف البرنامج األخرل، علما ضمن مقررات

 الحاجة على بناء المقرر هذا كيتوفر آخر، إلى دراسي عاـ من متغيرة

  . عضو هيئة التدريس كتوفر

رؤية تحليلية  0361111

لمشكالت من 

 القارة األسيوية

يتناكؿ المقرر الدكؿ اآلسيوية كحدكدها السياسية، ك أساليب كآليات 

تقسيم الحدكد السياسية للدكؿ اآلسيوية كدكر االستعمار في ذلك، 

اسية كاالقتصادية التي فجرها االستعمار بين الدكؿ المشكالت السيك

اآلسيوية، ك المشكالت السياسية كالعرقية كالدينية في القارة اآلسيوية، 

كتطورها مثل مشكلة جزر الكوريل بين الياباف كركسيا، أك مشكلة تايواف 

كالصين، كتطور المشكالت العرقية كاألزمات التي تنتج عن هذق المشكالت 

شكلة الكردية(، نشأة المشكالت الطائفية كالدينية داخل كل دكلة )مثل الم

ككيف تعمل الدكلة علي معالجة هذق المشكالت مثل الطائفية في الهند، 

أك المشكلة الشيشانية في ركسيا، أك المشكلة الكشميرية بين الهند 

 كباكستاف.

تحقيق نصوص  0361112

 عربية قديمة

صادر العربية كأهمية استخدامها في يتناكؿ المقرر المخطوطات كالم

الكتابة التاريخية، أدكات كمعارؼ تحقيق المخطوطات كالمصادر، 

الخطوط العربية المستخدمة في كتابة المخطوطات، طرؽ تحقيق النص 

المخطوط، طرؽ تخريج البلداف كاألماكن كاآليات القرآنية في النصوص 

لواردة في المخطوطات، كالمخطوطات، الهوامش كطرؽ توثيق المعلومات ا

كثائق المحاكم الشرعية كنصوص كمصادر لكتابة التاريخ، طرؽ 

كأساليب تحقيق الوثيقة التاريخية، طرؽ كأساليب االستفادة من النص 

المخطوط كالوثيقة في بناء الوقائع التاريخية، كطرؽ تحليل النص 
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 القديم ككيفية صياغته في كتابة الحدث التاريخي .  

تاريخ الفكر  0361121

السياسي 

 االقتصادم

يتناكؿ معني الفكر السياسي كتطورق كفلسفة النظم الحاكمة، كمفهوـ 

الدكلة كعناصرها كمقوماتها. كتطور شكل الوحدات السياسية كدكر 

الحكومات الحديثة. كمعني الثورات، كاألكضاع السياسية كاالجتماعية 

ذق الثورات كنتائجها، كالطبقية كاالقتصادية التي تؤدم إلي قياـ ه

كالتنظيم الدكلي الجديد، كتطورق من عصبة األمم، ثم هيئة األمم 

المتحدة، كظهور االتحادات اإلقليمية كالدكلية. كتطور الفكر االقتصادم 

قبل العصر الحديث )النظاـ اإلقطاعي(، كفي المرحلة الرأسمالية كتطور 

كالنظرية االقتصادية الرأسمالية الصناعية خالؿ القرف التاسع عشر، 

الشيوعية )االشتراكية( كالعوامل التي أدت إلي ظهورها كتطورها، 

 كالواقع االقتصادم المعاصر

حلقة بحث عن  0361201

 الوثائق األجنبية

األجنبية، الوثائق  موضوعات متخصصة اعتمادا على المقرر هذا يغطي

كقد  .ألخرلا البرنامج مقررات خالؿ من تغطيته يتم لم مستقل كمقرر

 طرحه يتم لم مجاؿ في التخصص من الطالب ليتمكن المقرر هذا ُصمم

 تكوف أف ممكن الموضوعات بأف البرنامج األخرل، علما ضمن مقررات

 الحاجة على بناء المقرر هذا كيتوفر آخر، إلى دراسي عاـ من متغيرة

  . عضو هيئة التدريس كتوفر

تاريخ العالم  0361202

عربي الحديث ال

 كالمعاصر

يتناكؿ مقرر تاريخ العالم العربي الحديث كالمعاصر دراسة العالم العربي 

الحديث كالمعاصر كالتعريف بدكؿ العالم العربي كأساليب كأهداؼ 

االستعمار الغربي في تجزئة العالم العربي كما خلفه ذلك من مشاكل 

 في المنطقة العربية كقضايا مستعصية  .

 رؤية تحليلية 0361211

لمشكالت من القارة 

 اإلفريقية

كحدكدها السياسية، ك أساليب كآليات  األفريقيةيتناكؿ المقرر الدكؿ 

كدكر االستعمار في ذلك،  األفريقيةتقسيم الحدكد السياسية للدكؿ 

المشكالت السياسية كاالقتصادية التي فجرها االستعمار بين الدكؿ ك

،  السمراءالدينية في القارة اآلسيوية، ك المشكالت السياسية كالعرقية ك

كتطورها، كتطور المشكالت العرقية كاألزمات التي تنتج عن هذق 

نشأة المشكالت الطائفية كالدينية داخل كل دكلة ككيف  ،المشكالت 

 تعمل الدكلة علي معالجة هذق المشكالت

رؤية لمشاكل  0361212

األقليات في 

 العالم العربي

ت كمناطق كجودهم في العالم العربي، يتناكؿ المقرر معني األقليا

كحقوقهم في الدساتير العربية كالقوانين الدكلية، كالواجبات التي تقع 

عليهم، ك األقليات األثنية كالعرقية كمناطق كجودها في العالم العربي، 

المشكلة الكردية في العراؽ كاألماذيغية في بلداف المغرب العربي نموذج 

ة في الدكؿ العربية كأماكن كجودها كأعدادها، لذلك، كاألقليات الديني

كالمشكالت التاريخية التي حدثت لهذق األقليات، مثل المشكالت الطائفية 

في لبناف، كالشيعة في العراؽ، كالعوامل التي تدفع باتجاق إثارة مشكلة 
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األقليات داخل الوطن العربي، كمحاكلة الدكؿ العربية الدمج لألقليات في 

ربي، كالطرؽ السليمة لمواجه مشكلة األقليات في العالم المجتمع الع

 العربي.

يتناكؿ المقرر ثقافات الشعوب دراسه ألهم األنماط الحضارية في العالم  ثقافات الشعوب 0361221

المعاصر كذلك بدراسة األنماط الثقافية في القارة االفريقية كاآلسيوية 

التأثر بين شعوب العالم كاألكربية كالعالم الجديد، كمدم التأثير ك

 المختلفة في النواحي الثقافية .

العالقات  0370101

الخارجية للعالم 

 اإلسالمي

يتناكؿ المقرر دراسة القول السياسية فى العالم االسالمى من 

إمبراطوريات كدكؿ،كعالقاتها مع الدكلة العربية اإلسالمية ك الخالفة فى 

مظاهر التعاكف بين هذق الدكؿ  عصر األمويين كالعباسيين كما يتناكؿ

 كالعالم االسالمى شرقان كغربان اقتصاديان كسياسيان.

قاعة بحث في  0370102

تاريخ المغرب 

 اإلسالمي

يتناكؿ المقرر تاريخ المغرب كاالندلس كالفتح االسالمى لبالد المغرب 

كاالندلس  كتاريخ االندلس فى عصر الوالة ثم عصر األمارة كدراسة 

خالفة االموية فى االندلس كعصر ملوؾ الطوائف كدكلة تاريخ ال

 المرابطيين كالموحديين

يتناكؿ مقرر المتاحف دراسة المتاحف المحلية كالعالمية التى تحتول  علم المتاحف 0370121

على ابرز معالم الفن االسالمى مثل متحف الفن االسالمي بالقاهرة 

ثرية االسالمية من المتاحف كغيرها من المتاحف . كما يتناكؿ الكنوز اال

العالمية  كأهمية المتاحف للباحث فى التاريخ االسالمى كنماذج من 

 التحف االسالمية  

دراسات في  0370201

التاريخ 

االقتصادم 

كاالجتماعي 

 للعالم اإلسالمي

يتناكؿ المقرر دراسة احواؿ الزراعة كالصناعة كالتجارة للعالم االسالمى 

كدراسة طبقات المجتمع كتركيبة سكاف للعالم  فى العصور الوسطى 

االسالمى كمظاهر الحياة العامة، كدكر المرأة في الحياة السياسية، كدكر 

 المؤسسات في العالم اإلسالمي

فن ترجمة  0370211

النصوص 

األجنبية 

 التاريخية

يتناكؿ هذا المقرر فن ترجمة النصوص التاريخية المكتوبة في اللغة 

فهمها كتحليلها، ككذلك يتدرب على دراسة هذق النصوص اإلنجليزية ك

كتبياف الفرؽ بينها كبين النصوص المكتوبة في اللغة العربية. ككذلك 

 يهدؼ المقرر إلى التدريب على طبيعة الكتابة التاريخية.  

المذاهب كالفرؽ  0370212

في العالم 

 اإلسالمي

دراسة أسباب ظهور  يتناكؿ مقرر المذاهب كالفرؽ في العالم اإلسالمي

الفرؽ ؽ ك المذاهب اإلسالمية ، كأهم أنواع هذق الفرؽ ك المذاهب ك 

القضايا الفقهية ك المذهبية التي تناكلتها كأهم رجاؿ الطرؽ ك المذاهب 

 اإلسالمية

 كالجغرافية ةكأهميتها لسياسي األكسط، الشرؽ يتناكؿ المقرر منطقةرؤية في  0371101
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 جامعة بني سويف         

 كلية اآلداب           

كود 

 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

الصراع األجنبي 

على الشرؽ 

 األكسط

 الدكؿ بين األكسط الشرؽ علي الصراع كعوامل الطبيعية كمواردها

 األكلي العالمية الحربين كخالؿ عشر، التاسع القرف خالؿ االستعمارية

 في األكسط الشرؽ أهمية تغير علي البتركؿ اكتشاؼ كأثر كالثانية،

 الغربية كؿبالد إسرائيل تربط التي السياسية كالعالقات الدكلية، السياسة

 الشرؽ دكؿ بين تربط التي كلعالقة األكسط، الشرؽ علي المتصارعة

 علي ذلك كأثر بعضان بعضها األكسط الشرؽ دكؿ بين,كإسرائيل األكسط

 األكربية كالدكؿ آسيا شرؽ دكؿ بين التنافسك األجنبية بالقوم العالقات

 .المعاصر األكسط الشرؽ علي السيطرة في

0371102 

 

لية رؤية تحلي

لبعض من 

المشاكل 

 األكركبية

 التي األكربية كالمشكالت األكربية، للدكؿ السياسي التكوين يتناكؿ طبيعة

 دكؿ في السياسية التكوينات كطبيعة الثانية، العالمية الحرب  عن نتجت

 انهيار قبل كالغربية الشرقية أكربا دكؿ بين كالصراع الشرقية أكربا

 الناتو كحلف كارسو حلف بين أكربا يف السياسي كالصراع الشيوعية،

 عن أكربا في نتجت التي المشكالت ك السوفيتي االتحاد كانهيار األطلنطي،

 األكربية السوؽ كقياـ األكربية، الدكؿ بين االقتصادية كالوحدة ، ذلك

 باستخداـ النقدم النظاـ كتوحيد األكربي، االتحاد كقياـ المشتركة

 أفريقيا من الشرعية غير كالهجرة.عنه تنتج التي كالمشكالت اليورك،

 كاالجتماعية االقتصادية األكضاع علي ذلك كأثر أكربا إلي

االتفاقيات  0371121

كالمعاهدات في 

التاريخ الحديث 

 كالمعاصر

يتناكؿ المقرر دراسه ألهم االتفاقيات ك المعاهدات في التاريخ الحديث 

دات علي النواحي السياسية كالمعاصر، كتأثيرات تلك األتفاقيات كالمعاه

اتفاقية برلين  ٚٛٚٔاتفاقية برلين كاألقتصادية كاالجتماعية للشعوب. مثل 

معاهدة بواتسداـ  ٜٜٔٔمعاهدة فرسام  ٜ٘ٔٔاتفاقية ساكيس بيكو  ٗٛٛٔ

ٜٔٗ٘ 

فن ترجمة  0371201

النصوص األجنبية 

 التاريخية

بة في اللغة فن ترجمة النصوص التاريخية المكتو يتناكؿ هذا المقرر

اإلنجليزية كفهمها كتحليلها، ككذلك يتدرب على دراسة هذق النصوص 

كتبياف الفرؽ بينها كبين النصوص المكتوبة في اللغة العربية. كما 

يتناكؿ طبيعة الكتابة التاريخية كمقارنة النصوص التاريخية المكتوبة 

  باللغة اإلنجليزية كالعربية. 

تاريخ الثورات  0371211

حركات كال

 التحررية

يتناكؿ المقرر أهم ثورات العالم كالثورة البلشفية في ركسيا كالثورة 

الفرنسية كثورات أكركبا الشرقية كثورة ركمانيا كثورات العالم العربي 

 مثل مصر كالجزائر كليبيا كاليمن كثورات الربيع العربي

مفاهيم  0371212

كمصطلحات 

 تاريخية معاصرة

المصطلحات التاريخية ككيف تطور استخدامها  يتناكؿ المقرر معني

كالمصطلحات التاريخية في الدكلة العثمانية، كالتطورات التي لحقت 

بهذق المصطلحات، المصطلحات التاريخية في أكربا في القرف التاسع 

عشر ، مصطلحات التاريخ االقتصادم في القرف العشرين ، المصطلحات 
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كود 

 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

ن مصطلحات التاريخ االجتماعي السياسية التي سادت القرف العشري

كالمصطلحات الحقوقية المتعلقة بحريات اإلنساف كما يتناكؿ 

 المصطلحات التاريخية السائدة
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  (الدراسات العلياالداخلية لكلية اآلداب بجامعة بني سويف.)مرحلة الئحة ا

 جامعة بني سويف         

 كلية اآلداب           

 قشه اجلغرافًا

يمنح قسم الجغرافيا درجات الدبلوـ الماجستير كالدكتوراق في اآلداب في التخصصات 

 التالية:

 التخصص الدرجة الرقم الكودم

 كاالستشعار عن بعد فية نظم المعلومات الجغرا )أربع فصوؿ دراسية( دبلوـ 0450

 شعبة جغرافيا ماجستير في اآلداب 0460

 شعبة جغرافيا دكتوراق في األداب 0470

)خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات  واالستشعار عً بعدفًة ىظه املعلىمات اجلغرا –أوال: درجة الدبلىو 

 االختًارية(

 الدراسي األكؿالفصل 

كود 

 المقرر

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر

 أساسي --- ٖ مدخل إلى االستشعار عن بعد 0450101

 أساسي --- ٖ مدخل إلى نظم المعلومات الجغرافية 0450102

 اختيارم ٕ ٕ مساقط كمساحة جيوديسية 0450111

الخرائط الجغرافية كالتمثيل  0450112

 الكارتوجرافي

 ختيارما ٕ ٕ

 تخصصي بيني ٕ ٕ الحاسب اآللي كهندسة الشبكات 0450121

 الفصل الدراسي الثاني

كود 

 المقرر

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر

 أساسي ٕ 2 االستشعار عن بعد)مستول متقدـ( 0450201

نظم المعلومات الجغرافية )مستول  0450202

 متقدـ(

 أساسي ٕ 2

)مستول  لجغرافيةقواعد البيانات ا 0450211

 متقدـ(

 اختيارم ٕ ٕ

 اختيارم ٕ ٕ موارد طبيعية كبشرية 0450212
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 جامعة بني سويف         

 كلية اآلداب           

الخرائط الرقمية كالتمثيل  0450221

 الكارتوجرافي )مستول متقدـ(

 تخصصي بيني  ٕ ٕ

 الثالثالفصل الدراسي 

كود 

 المقرر

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر

 أساسي ٕ ٕ نظم التحليل كلغات البرمجة 0450301

 أساسي ٕ ٕ  تحليالت نظم المعلومات الجغرافية 0450302

 اختيارم ٕ ٕ  تحليالت االستشعار عن بعد 0450311

 اختيارم ٕ ٕ التخطيط اإلقليمي 0450312

 تخصصي بيني  ٕ ٕ تحليل إحصائي بالحاسب اآللي 0450321

 الرابعالفصل الدراسي 

كود 

 المقرر

 المقررنوع  عملي نظرم اسم المقرر

نظم التحليل كلغات البرمجة  0450401

 )مستول متقدـ(

 أساسي ٕ ٕ

 أساسي ٕ ٕ  مشكالت كمخاطر بيئية 0450402

 اختيارم ٕ ٕ تطبيقات االستشعار عن بعد 0450411

 اختيارم ٕ ٕ تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية 0450412

ـ الحاسب اآللي 0450421  صي بيني تخص ٕ ٕ مشركع تطبيقي باستخدا

 

 )خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات االختًارية(شعبة اجلغرافًا -ثاىًا: درجة املاجشتري يف اآلداب 

 الفصل الدراسي األكؿ

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

طبيعية ال اموضوع في الجغرافي 0460101

 )جيومركفولوجيا(

 أساسي --- ٖ

 أساسي --- ٖ الجغرافيا الشرية )السكاف(موضوع في  0460102

 اختيارم --- ٖ (GISحاسب آلي )برامج  0460111

 اختيارم ٕ ٕ إحصاء متقدـ بالحاسب اآللي 0460112

 تخصص بيني --- ٖ نظم معلومات 0460121
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 الفصل الدراسي الثاني

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي --- ٖ جغرافيامناهج بحث في ال 0460201

 أساسي --- ٖ موضوع في الجغرافيا الطبيعية )مناخ( 0460202

 اختيارم --- ٖ موضوع في الجغرافيا البشرية )اقتصادية( 0460211

 اختيارم ٕ ٕ موضوع في نظم المعلومات الجغرافية 0460212

 تخصص بيني --- ٖ االستشعار عن بعد 0460221

 )خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات االختًارية(شعبة اجلغرافًا –يف اآلداب ثالجا: درجة الدكتىراه 

 الفصل الدراسي األكؿ

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

0470101 

 

موضوع في الجغرافيا الطبيعية 

 جيومركفولوجيا( )مناخ/
 أساسي --- ٖ

0470102 

 

موضوع في الجغرافيا البشرية 

 تخطيط()عمراف/
 أساسي --- ٖ

 تخصص بيني --- ٖ صور جوية 0470121

 الفصل الدراسي الثاني

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي --- ٖ موضوع في نظم المعلومات الجغرافية 0470201

 اختيارم --- ٖ أساليب كمية متقدمة بالحاسب اآللي 0470211

 تيارماخ --- ٖ نظم بيئية 0470212
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 كلية اآلداب           

 تىصًفات مقررات الدراسات العلًا

 قشه اجلغرافًا

كود 

 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

مدخل إلى االستشعار  0450101

 عن بعد

تعريفات االستشعار عن بعد كتطورق التاريخي ، يتناكؿ المقرر 

مصطلحات االستشعار عن بعد ك البرامج التي تتعامل معها ، مكونات 

تشعار عن بعد ، االقمار  الصناعية ، خصائص المرئيات منظومة االس

الفضائية ، طبقات المرئيات الفضائية ، األشعة ك أنظمة األلواف ، مقاييس 

الدقة التحيزية ، قراءة كتفسير المرئيات ، معالجة بيانات المرئيات 

الفضائية ، التكامل بين االستشعار عن بعد كنظاـ المعلومات الجغرافية ، 

ات االستشعار عن بعد في المساحة ك الخرائط ، تطبيقات االستشعار تطبيق

عن بعد في الجغرافيا الطبيعية ، تطبيقات االستشعار عن بعد في 

 الجغرافيا البشرية ، تطبيقات االستشعار عن بعد في الدراسات البيئية

مدخل إلى نظم  0450102

 المعلومات الجغرافية

بالمبادئ األساسية لمنظومة المعلومات يهدؼ المقرر إلى تعريف الطالب 

الجغرافية، كمكوناتها كمصادرها المعلوماتية، كعالقتها بالعلوـ األخرل، 

 كتطبيقاتها الجغرافية المتنوعة.

مساقط كمساحة  0450111

 جيوديسية

يهدؼ هذا المقرر إلى تدريب الطالب بشكل مفصل على إنشاء المساقط 

ى خصائصها، كخصائص الرصد اإلحداثي الجغرافية هندسيان، كالتعرؼ عل

الحاسػب   الجيوديسي. مع تطبيق أغلب خطوات العمل باسػتخداـ بػرامج  

اآللي المتخصصة في ذلك. كذلك تمهيػدن السػتخداـ هػذق التطبيقػات     

الجيوديسي الرقمية كمدخالت بيانية خرائطية داخل منظومة المعلومات 

 الجغرافية كاإِلْسَتْشَعاَر َعْن ُبُعد

الخرائط الجغرافية  0450112

كالتمثيل 

 الكارتوجرافي

إنتاج الخرائط الرقميػة كالتمثيػل    Softwareيتناكؿ المقرر برامج 

الكارتوجرافي ، ك المقومات الحسية لألشكاؿ كالرسومات كاأللواف ، إنشاء 

كتنسيق المخططات الهيكلية كاالنسػيابية ، إجػراء العمليػات الحسػابية     

ك الخػرائط، إعػداد أساسػيات كطبقػات رسػم      الجدكلية، إدراج كموزي

الخرائط ، ترقيم )شف( محتويات الخرائط ، إخراج كطباعة كتصػدير  

 .الخرائط كاألشكاؿ الكارتوجرافية

الحاسب اآللي  0450121

 كهندسة الشبكات

يقدـ هذا المقرر مقدمة في الشبكات كمعدات الشبكات ككذلك 

رابط البيانات كطبقة التحكم  برمجيات الشبكات كالطبقات الفعلية كطبقة

بوسيط النقل كطبقة الشبكة كالتطبيقات الشبكية كأنظمة النقل 

 . كالتطبيقات الشبكية

االستشعار عن  0450201

 بعد)مستول متقدـ(

لالستشعار عن  softwareمكونات البرنامج التدريبي يتناكؿ المقرر 

خدـ في االستشعار بعد ، استيراد كتصدير أنواع الطبقات بالبرنامج المست

عن بعد ، انشاء طبقات الخرائط ، اسقاط الخرائط ، اجراء االحداثيات 

كنقاط المراقبة االأرضية ، تحرير الخرائط ، بناء الخرائط ، التعيل على 
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الخرائط ، ترميز تظليل الخرائط ، انشاء طبقات البيانات الجدكلية ، 

انات الطبقات ، استخراج إدارة قواعد بيانات طبقات الخرائط ك توليد بي

القياسات من الخرائط ، استدعاء بيانات الخرائط ك الجداكؿ ، اخراج ك 

 طباعة الخرائط.

نظم المعلومات  0450202

الجغرافية )مستول 

 متقدـ(

يهدؼ هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمبادئ األساسية لمنظومة 

اتية، كعالقتها بالعلوـ المعلومات الجغرافية، كمكوناتها كمصادرها المعلوم

 األخرل، كتطبيقاتها الجغرافية المتنوعة.

قواعد البيانات  0450211

)مستول  الجغرافية

 متقدـ(

يهدؼ المقرر إلى تدريب الطالب على إنشاء كإدارة قواعد البيانات 

(Data Base Management System التي تتعامل مع منظومة )

ئها كهيكلتها، كتحرير كتعديل نظم المعلومات الجغرافية، كطرؽ بنا

كربط حقولها، ككسائل تأمينها، كذلك باستخداـ احد لغات البرمجة 

(Programming Language Software التي تتفق مع طبيعة )

 البيانات المرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية

موارد طبيعية  0450212

 كبشرية

 -خصائصها  -ا ماهية الموارد )تعريفاتهمقرر يهدؼ إلى التعريف 

االستشعار من البعد كنظم المعلومات الجغرافية كدراسة  ،تصنيفاتها(

موارد الغالؼ الصخرم ،  العالقات التأثيرية بين أنواع الموارد، الموارد

الموارد ،  التعدين كاستخدامات الطاقة، الزراعة كالصناعة ، كالحيوم

 الخدمية كصيانة الموارد

 لخرائط الرقميةا 0450221

كالتمثيل 

الكارتوجرافي 

 )مستول متقدـ(

دراسة األسس العلمية كالفنية للتعامل مع البيانات الجغرافية المختلفة، 

كطرؽ تمثيلها. التدريب على كيفية التعامل مع اإلحصائيات كاألرقاـ 

كتمثيلها بالطرؽ المالئمة. طرؽ رسم كتصميم كإنتاج الخرائط 

كيز على استخداـ برامج الحاسب الموضوعية المختلفة، كذلك مع التر

اآللي المتاحة. تدريب الطالب على مهارات قراءة كتحليل كتفسير 

 الرقمية كالتمثيل الكارتوجرافيالخرائط 

نظم التحليل كلغات  0450301

 البرمجة

 ، ماهية نظم التحليل كأنواع لغات البرمجةمقرر يهدؼ إلى التعريف 

إدارة ،  قواعد البرمجة،  إنشائها( - أنواعها -قواعد البيانات )ماهيتها 

خرائط التدفق ،  أنظمة استدعاء كتأمين البيانات،  قواعد البيانات

Algorithm ،هندسة ،  التفكير المنطقي كاالستنتاج كحل المشكالت

 . الجيوماتكس

تحليالت نظم  0450302

  المعلومات الجغرافية

رسم ، لجغرافيةمقدمة في نظم المعلومات ادراسة مقرر يهدؼ إلى 

، كسمات قاعدة البيانات ، ناقالت هيكل،  الخرائط كخريطة، اإلسقاط

 تحليل النقطية، التصور، هيكل النقطيةاالتجاق ، تحليل ، التقاط البيانات

تحليالت االستشعار  0450311

  عن بعد

يهدؼ هذا المقرر إلى تدريب الطالب بشكل احترافي على طرؽ استخراج 

البيانات الجغرافية المختلفة، من التعامل مع طرؽ كتحليل كنمذجة 



 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جمع كتحرير                                                                إعداد 

 د. سهير عبد الباسط، د. مها أحمد  د. حسن إبراهيم،         ٙٚ          أ.د/ هانئ محي الدين عطيه . ككيل الكلية       

  (الدراسات العلياالداخلية لكلية اآلداب بجامعة بني سويف.)مرحلة الئحة ا

 جامعة بني سويف         

 كلية اآلداب           

كود 

 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

التصحيح كالتحسين المختلفة لطبقات المرئيات الفضائية، كمن ثمة 

تطبيق التحليالت كالتصنيفات المكانية كالزمنية المختلفة على هذق 

المرئيات، إلبراز خصائص المظاهر الجغرافية األرضية، كأبعادها 

فها كخصائص توزيعاتها، كذلك من خالؿ المتنوعة، كمدل تباينها كاختال

 .(Remote Sensingاستخداـ برمجيات االستشعار عن البعد )

يهدؼ المقرر إلى تدريب الطالب على طرؽ جمع كقراءة البيانات  التخطيط اإلقليمي 0450312

الجغرافية اإلحصائية، كجدكلة كتصنيف مكوناتها، كِمْن َثمََّة تحليلها 

لمتخصصة )المرتبطة بالبيئة الجغرافية( عليها كإجراء الحسابات ا

ببرمجيات الحاسب اآللي. كذلك الستخراج النتائج التحليلية الستخدامها 

كتطبيقات جغرافية إحصائية رقمية داخل منظومة المعلومات الجغرافية 

 كاإِلْسَتْشَعاَر َعْن ُبُعد

تحليل إحصائي  0450321

 بالحاسب اآللي

ب الطالب على طرؽ جمع كقراءة البيانات يهدؼ المقرر إلى تدري

الجغرافية اإلحصائية، كجدكلة كتصنيف مكوناتها، كِمْن َثمََّة تحليلها 

كإجراء الحسابات المتخصصة )المرتبطة بالبيئة الجغرافية( عليها 

ببرمجيات الحاسب اآللي. كذلك الستخراج النتائج التحليلية الستخدامها 

قمية داخل منظومة المعلومات الجغرافية كتطبيقات جغرافية إحصائية ر

 كاإِلْسَتْشَعاَر َعْن ُبُعد

نظم التحليل كلغات  0450401

البرمجة )مستول 

 متقدـ(

تقرير خطة العمل لتطبيق محتوم المادة مقرر يهدؼ إلى التعريف ب

العلمي كخطواته علي موضوع المشركع التطبيقي ، خرائط التدفق كنظم 

للتحليل كالبرمجة ،  Softwareنامج التدريبي التحليل ، مكونات البر

نوافذ التطبيق كأدكات التحكم ، التعامل مع النماذج ، الوظائف كاألحداث ، 

تصميم القوائم كأشرطة األدكات ، أنواع المتغيرات كالثوابت ، إجراء 

العمليات الحسابية ، تكوين عبارات البرمجة ، العبارات الشرطية ، عبارات 

 ألخطاء كتصحيحها ، العالقات كالقيود ، تطبيقات الويبالدكرات ، ا

مشكالت كمخاطر  0450402

  بيئية

المشاكل  ، اإلنساف كالبيئة،  النظاـ البيئيبمقرر يهدؼ إلى التعريف 

،  إدارة الكوارث كاألزمات ،  المخاطر الطبيعية كالبشرية ، البيئية

نماذج تطبيقات لمشكالت  ، حماية األنظمة البيئية ، اإلجراءات اإلستباقية

 معاصرة

تطبيقات االستشعار  0450411

 عن بعد

 يتناكؿ تطبيقات االستشعار عن بعد في موضوعات الجغرافيا المختلفة

تطبيقات نظم  0450412

 لجغرافيةا المعلومات

يتناكؿ تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في موضوعات الجغرافيا 

 المختلفة

ي مشركع تطبيق 0450421

ـ الحاسب اآللي  باستخدا

مقرر يهدؼ إلى التعرؼ على تقييم الخطة المقترحة للمشركع ، دراسة 

حدكل المشركع كتقييمه ، جمع المعلومات ك البيانات ، تصميم قاعدة 
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 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

معلومات خاصة بالمشركع ، تعديل خطة المشركع بما يتناسب مع 

قبل التنفيذ(  البيانات المجمعة ك عرض المشركعات الطالبية ) مرحلة ما

، إدراج المعلومات بقواعد البيانات ، معالجة المعلومات ، تحليل البيانات ك 

انتاج الخرائط ، مناقشة النتائج ، اخراج كطباعة المشركعات ، عرض 

المشركعات الطالبية ) مرحلة ما بعد التنفيذ( ، التقييم الطالبي المتبادؿ 

ك اقتراحات التطوير ، عرض للمشركعات ، التقييم النهائي للمشركعات 

المشركعات المتميزة في احتفالية التخرج مع ضركرة دعوة ممثلين من 

 هيئات ادارية ك استثمارية

موضوع في  0460101

الجغرافيا الطبيعية 

 فولوجيا(ور)جيوم

، كمقرر دراسات المعلوماتيغطي هذا المقرر موضوعات في مجاؿ 

البرنامج األخرل. كقد ُصمم مستقل لم يتم تغطيته من خالؿ مقررات 

هذا المقرر ليتمكن الطالب من التخصص في مجاؿ لم يتم طرحه ضمن 

مقررات البرنامجين، حيث ستتولى لجنة البرامج الموافقة على محتويات 

المقرر كمتطلباته علما بأف الموضوعات ممكن أف تكوف متغيرة من عاـ 

حاجة كتوفر عضو هيئة دراسي إلى آخر، كيتوفر هذا المقرر بناء على ال

 التدريس.  

موضوع في الجغرافيا  0460102

 شرية )السكاف(بال

، كمقرر دراسات المعلوماتيغطي هذا المقرر موضوعات في مجاؿ 

مستقل لم يتم تغطيته من خالؿ مقررات البرنامج األخرل. كقد ُصمم 

هذا المقرر ليتمكن الطالب من التخصص في مجاؿ لم يتم طرحه ضمن 

ات البرنامجين، حيث ستتولى لجنة البرامج الموافقة على محتويات مقرر

المقرر كمتطلباته علما بأف الموضوعات ممكن أف تكوف متغيرة من عاـ 

دراسي إلى آخر، كيتوفر هذا المقرر بناء على الحاجة كتوفر عضو هيئة 

 التدريس.  

حاسب آلي )برامج  0460111

GIS) 

العلمية ك االإتجاهات الحديثة في مجاؿ يتناكؿ المقرر يدرؾ التطورات 

في خدمة المجتمع  GISيدرؾ أهمية الدكر الذم يلعبه الػػ  - GISالػػ 

يتعرؼ على النظم الحديثة كتكنولوجيا المعلومات المستخدمة في  -

يحلل المعلومات المختلفة باستخداـ تكنولوجيا  - GISمجاؿ الػػ 

اقعية ) الكمية ك الكيفية( في بيئة المعلومات الحديثة  يفسر البيانات الو

يستخدـ  - GISيوظف أساليب القياس في مجاؿ الػػ  -العمل كيحللها 

يشخص  - بكفاءة تكنولوجيا المعلومات في مجاؿ نظم المعلومات 

 المشكالت كيقترح حلوؿ لها.

إحصاء متقدـ  0460112

 بالحاسب اآللي

اف( ، البعد المكافيء سيبرم -يتناكؿ المقرر معامل االرتباط )بيرسوف

المركز المتوسط للتوزيع المكافيء  -للظواهر الجغرافية ، التمركز

 –المركز المتوسط المرجح اك الموزكف لتوزيع النقاط  –للنقاط 

معامل  –قياس التشتت المكافيء " المسافة المعيارية " مربع كام 

حنى من -قرينة لورنز –قرينة التمركز  -الثقل السكاني -التمركز 
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 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

 النماذج.  -السالسل الزمنية كخط االتجاق العاـ -لورنز

أساسيات  ، مقدمة إلى نظم المعلوماتيهدؼ المقرر إلى التعرؼ على  نظم معلومات 0460121

التجارة اإللكتركنية ك  ، األساسيات التقنية،  الهيئات كمبادئ النظم

 معلومات كالتحكمأمن نظم ال،  بناء نظم المعلومات،  األعماؿ اإللكتركنية

 االتجاهات المعاصرة في نظم المعلومات، مواضيع أخالقية ، 

مناهج بحث في  0460201

 الجغرافيا

يهدؼ المقرر إلى إكساب الطالب المهارات التي تؤهلهم للتعامل مع 

مصادر المعلومات التقليدية كااللكتركنية ، التدريب علي كضع 

كالمناهج  السليمة التي تؤهلهم المخططات األساسية لرسائلهم العلمية 

تدريب الطالب على مهارات كأساسيات المنهج العلمي كحل ،  لذلك

 المشكالت التي تواجههم في  بيئة العمل  

موضوع في الجغرافيا  0460202

 الطبيعية )مناخ(

، كمقرر دراسات المعلوماتيغطي هذا المقرر موضوعات في مجاؿ 

قررات البرنامج األخرل. كقد ُصمم مستقل لم يتم تغطيته من خالؿ م

هذا المقرر ليتمكن الطالب من التخصص في مجاؿ لم يتم طرحه ضمن 

مقررات البرنامجين، حيث ستتولى لجنة البرامج الموافقة على محتويات 

المقرر كمتطلباته علما بأف الموضوعات ممكن أف تكوف متغيرة من عاـ 

على الحاجة كتوفر عضو هيئة دراسي إلى آخر، كيتوفر هذا المقرر بناء 

 التدريس.  

موضوع في الجغرافيا  0460211

 البشرية )اقتصادية(

، كمقرر دراسات المعلوماتيغطي هذا المقرر موضوعات في مجاؿ 

مستقل لم يتم تغطيته من خالؿ مقررات البرنامج األخرل. كقد ُصمم 

ضمن هذا المقرر ليتمكن الطالب من التخصص في مجاؿ لم يتم طرحه 

مقررات البرنامجين، حيث ستتولى لجنة البرامج الموافقة على محتويات 

المقرر كمتطلباته علما بأف الموضوعات ممكن أف تكوف متغيرة من عاـ 

دراسي إلى آخر، كيتوفر هذا المقرر بناء على الحاجة كتوفر عضو هيئة 

 التدريس

موضوع في نظم  0460212

 المعلومات الجغرافية

رر نظم المعلومات الجغرافية )لمحة تاريخية( ، مكونات نظم يتناكؿ المق

المعلومات الجغرافية ، كيفية عمل نظم المعلومات الجغرافية ، 

 & vectorالبيانات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية ، نماذج 

raster  خطوات بناء نظم المعلومات الجغرافية ، تطبيقات نظم ،

 المعلومات الجغرافية.

يتناكؿ المقرر تعريفات االستشعار عن بعد كتطورق التاريخي ،  االستشعار عن بعد 0460221

مصطلحات االستشعار عن بعد ك البرامج التي تتعامل معها ، مكونات 

منظومة االستشعار عن بعد ، االقمار  الصناعية ، خصائص المرئيات 

اف ، مقاييس الفضائية ، طبقات المرئيات الفضائية ، األشعة ك أنظمة األلو

الدقة التحيزية ، قراءة كتفسير المرئيات ، معالجة بيانات المرئيات 

الفضائية ، التكامل بين االستشعار عن بعد كنظاـ المعلومات الجغرافية ، 
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كود 

 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

تطبيقات االستشعار عن بعد في المساحة ك الخرائط ، تطبيقات االستشعار 

ار عن بعد في عن بعد في الجغرافيا الطبيعية ، تطبيقات االستشع

 الجغرافيا البشرية ، تطبيقات االستشعار عن بعد في الدراسات البيئية.  

0470101 

 

موضوع في 

الجغرافيا الطبيعية 

 )مناخ/

 جيومركفولوجيا(

، كمقرر دراسات المعلوماتيغطي هذا المقرر موضوعات في مجاؿ 

م مستقل لم يتم تغطيته من خالؿ مقررات البرنامج األخرل. كقد ُصم

هذا المقرر ليتمكن الطالب من التخصص في مجاؿ لم يتم طرحه ضمن 

مقررات البرنامجين، حيث ستتولى لجنة البرامج الموافقة على محتويات 

المقرر كمتطلباته علما بأف الموضوعات ممكن أف تكوف متغيرة من عاـ 

دراسي إلى آخر، كيتوفر هذا المقرر بناء على الحاجة كتوفر عضو هيئة 

 ريسالتد

0470102 

 

موضوع في 

الجغرافيا البشرية 

 )عمراف/تخطيط(

، كمقرر دراسات المعلوماتيغطي هذا المقرر موضوعات في مجاؿ 

مستقل لم يتم تغطيته من خالؿ مقررات البرنامج األخرل. كقد ُصمم 

هذا المقرر ليتمكن الطالب من التخصص في مجاؿ لم يتم طرحه ضمن 

تولى لجنة البرامج الموافقة على محتويات مقررات البرنامجين، حيث ست

المقرر كمتطلباته علما بأف الموضوعات ممكن أف تكوف متغيرة من عاـ 

دراسي إلى آخر، كيتوفر هذا المقرر بناء على الحاجة كتوفر عضو هيئة 

 التدريس.  

ات يهدؼ هذا المقرر إلى دراسة علم الصور الجوية كإسهامه في التطبيق صور جوية 0470121

 الجغرافية سواء طبيعية اك بشرية

موضوع في نظم  0470201

 المعلومات الجغرافية

، كمقرر دراسات المعلوماتيغطي هذا المقرر موضوعات في مجاؿ 

مستقل لم يتم تغطيته من خالؿ مقررات البرنامج األخرل. كقد ُصمم 

هذا المقرر ليتمكن الطالب من التخصص في مجاؿ لم يتم طرحه ضمن 

ات البرنامجين، حيث ستتولى لجنة البرامج الموافقة على محتويات مقرر

المقرر كمتطلباته علما بأف الموضوعات ممكن أف تكوف متغيرة من عاـ 

دراسي إلى آخر، كيتوفر هذا المقرر بناء على الحاجة كتوفر عضو هيئة 

 التدريس.  

أساليب كمية متقدمة  0470211

 بالحاسب اآللي

تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية لإلحصاء يهدؼ المقرر إلى 

كتطبيقاته، كتنمية مهارات الطالب في أساليب اإلحصاء الوصفي 

كاالستداللي. كتنمية قدرته على استخداـ التفكير اإلحصائي في حل 

المشكالت، كاستخداـ البرامج اإلحصائية كاستقراء النتائج منها. يتناكؿ 

العينة كالمجتمع، التوزيع الطبيعي، المتغيرات )أنواعها كتصنيفاتها( 

مبادئ االحتماالت، عرض البيانات المزدكجة جدكليان كبيانيان. كذلك 

يتناكؿ المقرر أساسيات االحصاء االستداللي، كتوزيع المعاينة، كعمل 

االختبارات حوؿ المتوسطات الحسابية، كاختبارات الفركض كدرجات 

داكؿ المزدكجة كاختبار مربع الثقة، كتحليل التباين، إضافة إلى الج
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 كلية اآلداب           

كود 

 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

كام، كاالرتباط كاإلنحدار كمقاييس العالقة بين متغيرين )بيرسوف 

 )كسبيرماف

هدؼ هذا المقرر إلى تعريف الدارس بمفاهيم كآليات تقويم اآلثار ي نظم بيئية 0470212

البيئية للمشاريع عامة. كيتم استعراض المبادئ العامة إلجراءات التقويم 

ساليب كطرؽ التقويم، كالتعرؼ على البدائل، كسياسات البيئي، كأ

التخفيف كالمحافظة. كما يتم تطبيق آليات التقويم في مشاريع ذات 

مميزات خاصة كتبياف ما تحتاج إليه من خطط التقليل من آثار التنمية 

االقتصادية كاالجتماعية على البيئة، كبياف أهمية إدخاؿ آليات االعتبارات 

 .خطيط كتنفيذ المشاريعالبيئية في ت
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 قشه االجتناع

كالماجستير كالدكتوراق في اآلداب في التخصصات  درجات الدبلوـيمنح قسم االجتماع 

 التالية:

 التخصص الدرجة الرقم الكودم

 عامة دبلوـ السكاف كالتنمية 0550

 اشعبة أنثركبولوجي ماجستير في اآلداب 0560

 ة اجتماعشعب ماجستير في اآلداب 0561

 اشعبة أنثركبولوجي دكتوراق في األداب 0570

 شعبة اجتماع دكتوراق في اآلداب 0571

 )خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات االختًارية( عاو –أوال: درجة دبلىو الشكاٌ والتينًة 

 الفصل الدراسي األكؿ

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي - ٖ م السكافأسس عل 0550101
 أساسي - ٖ علم اجتماع التنمية 0550102
 اختيارم - ٖ مناهج البحث االجتماعي في علم السكاف 0550111
 اختيارم - ٖ (ٔ)قضايا كمشكالت سكانية  0550112
تخصص  ٕ ٕ السكاني اإلحصاء 0550121

 بيني

 صل الدراسي الثانيالف

 ع المقررنو عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي - ٖ ديناميات السكاف كالسياسات السكانية 0550201
 أساسي - ٖ تنمية اجتماعية كحضارية  0550202
التحضركمشكالته )الهجرة الريفية  0550211

 الحضرية(

 اختيارم - ٖ

 اختيارم - ٖ ديناميات الجماعة كالسلوؾ اإلنجابي 0550212
تخصص  ٕ ٕ (ٕ)قضايا كمشكالت سكانية  0550221

 بيني
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 جامعة بني سويف         

 كلية اآلداب           

 

 )خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات االختًارية(شعبة أىجروبىلىجٌ -: درجة املاجشتري يف اآلداب ثاىًا

 الفصل الدراسي األكؿ

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي --- ٖ األنثركبولوجيا الطبية 0560101

 أساسي --- ٖ النظرية األنثركبولوجية 0560102

 اختيارم --- ٖ أنثركبولوجيا الفن 0560111

كالمصطلحات األنثركبولوجية  المفاهيم 0560112

 باللغة اإلنجليزية
 اختيارم --- ٖ

 تخصص بيني --- ٖ التراث كالمتاحف 0560121

 الفصل الدراسي الثاني

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي --- ٖ حث الكيفيأساليب الب 0560201

 أساسي --- ٖ الثقافيةجيا ونثركبولاأل 0560202

 اختيارم --- ٖ أنثركبولوجيا النوع 0560211

 اختيارم --- ٖ أنثركبولوجيا التنمية المستدامة 0560213

 تخصص بيني --- ٖ نصوص متخصصة باللغة اإلنجليزية 0560221

 )خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات االختًارية(ة اجتناعشعب -: درجة املاجشتري يف اآلداب ثالجا

 الفصل الدراسي األكؿ

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

المدارس االجتماعية المعاصرة بلغة  0561101

 أكركبية حديثة

 أساسي --- ٖ

 أساسي --- ٖ أساليب كأدكات البحث االجتماعي 0561102

 اختيارم --- ٖ مات الحديثةالتنظي 0561111

المفاهيم السوسيولوجية باللغة  0561112

 اإلنجليزية

 اختيارم --- ٖ

 تخصص بيني ٕ ٕتطبيقات الحاسب اآللي في البحوث  0561121
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 جامعة بني سويف         

 كلية اآلداب           

 (ٔاالجتماعية )

 الفصل الدراسي الثاني

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي --- ٖ عاصرةالمشكالت االجتماعية الم 0561201

 أساسي --- ٖ علم االجتماع المعرفي 0561202

 اختيارم --- ٖ موضوع خاص في علم االجتماع 0561211

قراءات في علم االجتماع باللغة  0561212

 اإلنجليزية

 اختيارم --- ٖ

 تخصص بيني ٕ ٕ إحصاء للعلوـ االجتماعية 0561221
 

 )خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات االختًارية(شعبة أىجروبىلىجٌ -: درجة الدكتىراه يف اآلداب رابعا

 الفصل الدراسي األكؿ

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر
 أساسي --- ٖ األنثركبولجيا السياسية 0570101 

 أساسي --- ٖ اأنثركبولوجيا البينية 0570102

 ينيتخصص ب --- ٖ الثقافة كالشخصية 0570121

 الفصل الدراسي الثاني

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي --- ٖ اإليكولوجيا الثقافية 0570201

 اختيارم --- ٖ األنثركبولوجيا البصرية 0570211

 اختيارم --- ٖ أنثركبولوجيا العولمة كالثقافة الكونية 0570212

 )خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات االختًارية( بة اجتناعشع -: درجة الدكتىراه يف اآلداب خامشا

 الفصل الدراسي األكؿ
كود 
 المقرر

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر

0571101 

 

 أساسي --- ٖ تطبيقات النظرية في دراسة الظواهر االجتماعية

0571102 

 

 أساسي --- ٖ اإلجراءات المنهجية في البحوث االجتماعية

  تخصص بيني ٕ ٕ (ٕتطبيقات الحاسب اآللي في البحوث االجتماعية ) 0571121
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 الفصل الدراسي الثاني
كود 
 المقرر

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر

 أساسي --- ٖ حلقة بحث 0571201
قراءات متخصصة في علم االجتماع باللغة  0571211

 اإلنجليزية
 اختيارم --- ٖ

 اختيارم --- ٖ ة معاصرةقضايا اجتماعي 0571212
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 جامعة بني سويف         

 كلية اآلداب           

 تىصًفات مقررات الدراسات العلًا

 قشه عله االجتناع

كود 

 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

يهدؼ هذا المقرر إلى إلقاء الضور على التطور التاريخي للدراسات السكانية  أسس علم السكاف 0550101

ليل كالمراحل التي مرت بها كأهمية هذا النوع من الدراسات بهدؼ تح

المتغيرات السكانية األساسية التي تشكل محاكر الهرـ السكاني كالتعرؼ على 

العوامل المؤثرة في النمو السكاني كاالتجاهات النظرية التي تناكلت قضايا 

السكاف من منظورات متعددة، طبيعة العالقة بين مجاؿ علم السكاف كالعلوـ 

 االجتماعية األخرل

علم اجتماع  0550102

 ةالتنمي

يهدؼ هذا المقرر إلى التعريف بعلم اجتماع التنمية كمجاالته كأهم 

المفاهيم األساسية في تراثه كعالقته بميادين الدراسة المختلفة في علم 

االجتماع كدراسة أساليب كمناهجها في مختلف المجتمعات كتحليل 

االتجاهات النظرية المختلفة المتعلقة بدراسة التنمية كالتخلف كيهتم 

إلطار االجتماعي كالثقافي كالسياسي لتجربة التنمية في المجتمعات با

 االنسانية

مناهج البحث  0550111

االجتماعي في علم 

 السكاف

يلقى هذا المقرر الضور على مجموعة من المعطيات السكانية كمصػادرها  

األساسية كالتعدادات السكانية كاهميتها كاألسس التي تقوـ عليها كأسػاليب  

الحيوم للسكاف كذلك من خالؿ استخداـ مجموعػة مػن منػاهج     التسجيل

كطرؽ كأدكات البحث االجتماعي في مجاؿ السػكاف بهػدؼ تطبيػق نمػاذج     

التحليػل االقتصػادم، التحليػل     -التحليل السكاني )التحليل الػديموجرافي 

الجغرافي، التحليل االجتماعي( بهدؼ التعرؼ على الخصائص البنائية لسكاف 

 مجتمع معين.

قضايا كمشكالت  0550112

 (ٔ)سكانية 

يهتم هذا المقرر إلى إلقاء الضوء على السياسػات السػكانية التػي تضػعها     

المجتمعات المختلفة كعالقتها بمشػكالت السػكاف مثػل مشػكالت الزيػادة      

السكانية أك النقص في عدد السكاف أك مشكالت الهجرة كاآلثػار المترتبػة   

حدل هذق المشكالت كدراستها كفقا لألساليب عليها كيقوـ الدارس باختيار إ

 المنهجية المرتبطة بالتحليل الديموجرافي للسكاف.

يهدؼ هذا المقرر إلى إلقاء الضوء على أهم المفاهيم االحصائية المختلفة  السكاني اإلحصاء 0550121

كدكرها في البحث العلمي كتدريب الطالب على كيفية استخداـ األساليب 

الدراسات السكانية من خالؿ التعرؼ على أهم أساليب التحليل  االحصائية في

االحصائي في جمع البيانات كتبويبها كدكر االحصاء في البحث العلمي 

السكاني سواء كانت مقاييس النزعة المركزية أك معامالت االرتباط أك 

 مقاييس الداللة.

ديناميات السكاف  0550201

كالسياسات 

قرر إلى التعرؼ على العوامل المختلفة المؤثرة في تشكيل يهدؼ هذا الم

السياسات كاالستراتيجيات المتعلقة بالسكاف كعالقة ذلك بقضايا التنمية في 
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المجتمع مع التركيز على العالقة التبادلية بين المتغيرات السكانية كأثرها  السكانية

 في البناء االجتماعي

تنمية اجتماعية  0550202

 كحضارية 

المقرر إلى تحليل تجارب التنمية في دكؿ العالم الثالث يهدؼ هذا 

كاالتجاهات النظرية المفسرة لها كأثر ذلك على طبيعة التركيب 

الديموجرافي لهذق المجتمعات ككيف تؤدل هذق التجارب إلى الكشف عن 

العالقات التبادلية بين المتغيرات السكانية كالمتغيرات المرتبطة بعملية 

 ف المجتمعات االنسانيةالتنمية في مختل

التحضركمشكالته  0550211

)الهجرة الريفية 

 الحضرية(

يهدؼ هذا المقرر إلى إلقاء الضوء على أهم مظاهر الحراؾ السكاني داخل 

المجتمعات النامية كتحليل عوامل الهجرة الداخلية كنتائجها كاآلثار 

كاآلثار  المترتبة عليها كدراسة التركيب السكاني للمناطق العشوائية

المترتبة على انتشارها في المناطق الحضرية كتوضيح أثر ذلك على نجاح 

 أك فشل برامج التنمية سواء الريفية أك الحضرية.

ديناميات الجماعة  0550212

 كالسلوؾ اإلنجابي

يهدؼ هذا المقرر إلى تحليل العالقات البينة بين القيم االجتماعية المختلفة 

كالمشكالت المرتبطة بالسلوؾ االنجابي لهذق  كالتكوينات االجتماعية

الجماعات كاآلثار المختلفة التي تترتب على برامج السكاف كالتنمية مثل أثر 

 عمليات التنمية االجتماعية كاالقتصادية على االتجاهات السكانية كالعكس

قضايا كمشكالت  0550221

 (ٕ)سكانية 

بالقيم كالسلوؾ االنجابي  يهدؼ هذا المقرر إلى بناء مشركع بحثي يرتبط

كارتباط ذلك بالسياسات السكانية كبرامج التنمية االجتماعية كاالقتصادية 

التي تحدث في المجتمع المصرم ككيفيػة مواجهػة المشػكالت السػكانية     

 المختلفة على المستول العملي

األنثركبولوجيا  0560101

 الطبية

عد علما كاسعا يرتبط بأربعة ت ك األنثركبولوجيا الطبيةيتناكؿ هذا المقرر 

فركع أنثركبولوجية كهي األنثركبولوجيا الثقافية، كالبيولوجية، 

كاألركيولوجيا كاألنثركبولوجيا اللغوية.كتهتم بالنواحي الثقافية للصحة 

كفهم الموجهات الثقافية لتجنب المرض كالعالج، فهي تهتم بالجانبين 

رؽ التي يتفاعل بها هذين البيولوجي كالثقافي للسلوؾ البشرم كبالط

الجانبين من خالؿ التاريخ اإلنساني للتأثير في الصحة كالمرض، كما تهتم 

بكيفية تأثر الناس في مختلف الثقافات بأسباب المرض، كأنواع العالج التي 

 يعتقدكف فيها كالعوامل المتعددة التي تسهم في حدكث المرض

النظرية  0560102

 األنثركبولوجية

إلي تعريف الطالب بالنظريات االنثربولوجية المعاصرة  المقرر يهدؼ هذا

ككيفية االستفادة منها في إجراء البحوث األنثركبولوجية، كرصد أهم 

 التطورات النظرية في مجاؿ األنثركبولوجية.

أنثركبولوجيا  0560111

 الفن

يتم بالبحث في  –فرعا جديدا من فركع االنثربولوجيا يتناكؿ هذا المقرر 

 –الفنوف المختلفة كمفهوماتها؛ كانواعها التي تختلف من ثقافة الي اخرم 

كعرض  –كجمع   المادة العلمية المتعلقة بهذة الفنوف  –ككيفية البحث 

نماذج من الفنوف المختلفة كفن الكهوؼ  الفنوف االركبولوجية ؛كالفن 
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 البدائي

 المفاهيم 0560112

كالمصطلحات 

األنثركبولوجية 

 اإلنجليزيةباللغة 

المقرر رصد كتحليل أهم المفاهيم كالمصطلحات التي يتضمنها هذا يتناكؿ 

المعجم األنثركبولوجي، بحيث يكوف الطالب على كعي كإدراؾ بمضامين 

هذق المفاهيم كحدكدها المعرفية. كما يتضمن المقرر تعريف الطالب بأهم 

 المعاجم األنثركبولوجية ككيفية التعامل معها.

يعتبر هذا المقرر فرعا جديدا من فركع االنثربولوجيا الثقافية، كيوضح  التراث كالمتاحف 0560121

 museumsالعالقة القوية بين االثنوجرافيا المعلوماتية كالمتاحف 

أساليب البحث  0560201

 الكيفي

يركز هذا المقرر علي تزكيد الدراسين بالمهارات التطبيقية ألدكات جمع 

جرافية، ك يكوف التدريب تدريبا منهجيا يعكس أهمية المعلومات اإلثنو

 المناهج الكيفية

جيا ونثركبولاأل 0560202

 الثقافية

يتناكؿ المقرر التعريف بموضوع األنثربولوجيا الثقافية باعتبارها علمان 

حديثان نسبيان في األنثربولوجيا، حيث يركز هذا الفرع علي قاعدة عريضة 

  –الطالب علي الدراسة كالبحث الموضوعي من الموضوعات التي تساعد 

كيف يتكيف السكاف الحاليين بظركؼ البيئة المحيطة بهم . تأثيرها علي 

طريقة الحياة . ككيفية مواجهة التغيرات التي تطرأ عبر الزمن. كيهتم 

هذا الفرع بدراسة التنوع الثقافي  في مجتمعات مختلفة، كأسباب هذا التنوع 

ي تساعد علي فهم هذا التنوع كذلك باالعتماد علي كطريقة البحث الت –

الدراسة الفعلية كالبحث في المجتمعات المحلية.كالتعرؼ علي مجاالت 

البحث كخاصة النواحي السيكولوجية في المجتمعات البسيطة ك التقليدية ك 

 الصناعية

أنثركبولوجيا  0560211

 النوع

كز الدراسة علي الجوانب كتر –المقرر بالمعني الثقافي للنوع هذا تم هي

الفيزيقية كالثقافية، كاالجتماعية لالنساف باعتبارق الموضوع االساسي 

كلذلك يتم بالقوانين التشريحية  –االنثربولوجيا بوجة عاـ أم لكل فرعها 

 ٓكالفركؽ بين الذكور، كاالناث كاالختالفات بينهما

أنثركبولوجيا  0560213

 التنمية المستدامة

فرع من فركع االنثركبولوجيا التطبيقية كاحدم المقرر يتناكؿ هذا 

قد ظهرت التنمية كانثركبولوجيا التنمية هو  مجاالتها الحديثة الهامة

لمواجهة المشكالت التي نجمت عن التطبيق الخاطي  ٕٜٜٔالمستدامة منذ عاـ 

للمساعدة في كضع خطط كبرامج كمشركعات  تالئم ظركؼ  –للتنمية 

 تعاني من مشكالت كخاصة في مجاؿ الصحة كالتعليم   المجتمعات التي 

نصوص متخصصة  0560221

 باللغة اإلنجليزية

تدريب على قراءة كفهم كترجمة النصوص يهدؼ هذا المقرر إلى ال

 المتخصصة في األنثركبولوجيا باللغة اإلنجليزية

المدارس االجتماعية  0561101

المعاصرة بلغة 

إلى تعريف الطالب بالمدارس االجتماعية في علم االجتماع  يهدؼ المقرر

باعتبارها نموذجا فكريا يسعى إلى تفسير السلوؾ اإلنساني كالمساعدة على 

التنبؤ بالسلوؾ. كيتضمن هذا المقرر عرض للنظريات الكالسيكية 
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كالحديثة، كشرح للمنظورات األساسية في علم االجتماع، كهي المنظور  أكركبية حديثة

 ور الصراع، كمنظور التفاعلية الرمزيةالوظيفي، كمنظ

أساليب كأدكات  0561102

 البحث االجتماعي

يهدؼ المقرر إلى التعريف بمفهوـ مناهج البحث كإمكانية الدراسة العلمية 

للظواهر االجتماعية، كيوضح المقرر األنماط المختلفة للبحوث ككيفية 

فية تحليل كتفسير تصنيفها، كمراحل البحث العلمي االجتماعي، كتوضيح كي

البيانات، ككيفية قياس العالقات االجتماعية، كقياس االتجاهات، مع توضيح 

خطط البحوث االجتماعية، ككيفية تصميمها كاالستراتيجية المناسبة لكل 

تصميم، كذلك مع تحليل بعض النماذج من البحوث االجتماعية بهدؼ 

 كل منهاالتعرؼ على خطة الدراسة الميدانية المستخدمة في 

التنظيمات  0561111

 الحديثة

يهدؼ المقرر إلى التعريف بالتنظيمات البيركقراطية الحديثة، كأهمية 

دراستها، كيوضح المقصود بالبيركقراطية كأهم خصائصها. كما يتناكؿ 

المقرر موضوع الثقافة التنظيمية كالسلوؾ التنظيمي كالقيادة التنظيمية 

يعرض للمداخل النظرية المعاصرة في دراسة كمشكلة القوة داخل التنظيم، ك

التنظيمات، باإلضافة إلى توضيح عالقة التنظيمات الحديثة بالمجتمع 

 كتأثيرها على الحياة االجتماعية.

المفاهيم  0561112

السوسيولوجية 

 باللغة اإلنجليزية

يهدؼ المقرر إلى توضيح المقصود بالمفاهيم السوسيولوجية كأهمية 

عرؼ على مصادر المصطلحات األساسية كالخاصة في علم دراستها، كالت

االجتماع، مع شرح المفاهيم األساسية كالخاصة كالمصطلحات المرتبطة 

 بها

تطبيقات الحاسب  0561121

اآللي في البحوث 

 (ٔاالجتماعية )

يهدؼ المقرر إلى التعريف بالبحث العلمي ، ككيفية استخداـ الحاسب اآللي 

شبكة اإلنترنت في البحوث االجتماعية. كيوضح المقرر  كمجاالت اإلفادة من

أدكات الحاسب اآللي ككيفية التعامل مع برامج تطبيقات الحاسب اآللي في 

 البحوث االجتماعية

المشكالت  0561201

االجتماعية 

 المعاصرة

يهدؼ المقرر الى التعريف بطبيعة ك مفهوـ المشكالت االجتماعية ككيفية 

ضافة الى التعرؼ على المنظورات األساسية في علم تصنيفها، كذلك باإل

االجتماع ك تفسير المشكالت االجتماعية ، ك المنهج في دراسة المشكالت 

االجتماعية ، كما يهدؼ المقرر إلى تحليل بعض المشكالت االجتماعية 

الملحة في المجتمع المصرم مثل مشكلة الطالؽ ، ك البطالة ، ك الفقر ، ك 

سباب هذق المشكالت ،   ك اآلثار الفردية ك االجتماعية الناجمة التعرؼ على أ

 عنها.

 

علم االجتماع  0561202

 المعرفي

يهدؼ المقرر الى التعريف بعلم االجتماع المعرفي كقضاياق ، ك التعرؼ على 

ركاد هذا الميداف ، كتفسير العالقة بين المعرفة ك التفكير العلمي ، ك اسهاـ 

اسة القيم ، كذلك باإلضافة إلى التعرؼ على المنهج ك هذا الميداف في در

أساليب الدراسة في هذا الميداف ، ككيفية تطبيق منهج البحث في علم 
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 االجتماع المعرفي بهدؼ دراسة موضوع متخصص

موضوع خاص في  0561211

 علم االجتماع

يهدؼ المقرر الى اختيار أحد الموضوعات الخاصة الجديدة في علم 

يتم االعالف عنها قبل بداية الفصل الدراسي ، كيت اختيار الموضوع االجتماع 

من بين الموضوعات التي لم يتم تغطيتها من خالؿ المقررات األخرل التي 

درسها الطالب ، أك تقديم دراسة متعمقة ألحد الموضوعات التي تم تناكلها 

 بشكل غير متعمق ضمن الموضوعات التي تتناكلها المقررات المختلفة

قراءات في علم  0561212

االجتماع باللغة 

 اإلنجليزية

يهدؼ المقرر إلى تعريف الطالب بعلم االجتماع كتطورق ،مع دراسة أهم 

موضوعات الدراسة في علم االجتماع باللغة اإلنجليزية ، كذلك مثل 

دراسة الوحدات األساسية للحياة االجتماعية ، ك العمليات االجتماعية 

نظم االجتماعية األساسية ، كذلك باإلضافة الى دراسة األساسية ، ك ال

بعض الموضوعات المهمة المرتبطة بدراسة المجتمع مثل دراسة 

 الشخصية ك الثقافة.

إحصاء للعلوـ  0561221

 االجتماعية

يهدؼ المقرر الى توضيح دكر االإحصاء في البحث االجتماعي ك اعداد 

ر ك أساليب جمع البيانات الرسائل العلمية ، كيتناكؿ المقرر مصاد

كمراجعتها ، ككيفية تصنيف البيانات كجدكلتها ، ك العرض الجدكلي ك 

،  كمقاييس التشتت ، كمعامالت مقاييس النزعة المركزية البياني للبيانات ،

 االرتباط ، كمقاييس الداللة

 

0570101 

األنثركبولجيا 

 السياسية

ات التقليدية كالمعاصرة من يتناكؿ هذا المقرر النسق السياسي للمجتمع

 منظور  انثركبولوجي

 

اأنثركبولوجيا  0570102

 البينية

تفسير االنثركبولوجي للتفاعل بين الناس باليهدؼ هذا المقرر إلي التعريف 

كالطبيعة، كمعرفة كيف يشكل الناس بيئتهم عبر الزمن ، ككيف تشكل 

االنسانية مع عالم كيف يمكن فهم العالقة  ٓالبيئة المجتمعات االنسانية

كالتفاعل  –ككيفية العمل للحفاظ علي الموارد الطبيعية  –الطبيعة 

 االنساني مع البيئة الطبيعة ، كالخبرات المؤثرة في التنوع البيئي  

يتناكؿ هذا المقرر التعريف باألنثركبولوجيا النفسية كفرع حديث نسبيا  الثقافة كالشخصية 0570121

يركز على الظركؼ النفسية التي تشجع على  –لثقافية من األنثركبولوجيا ا

استمرار األنساؽ االجتماعية بهدؼ تحسين كفهم العالقة بين الثقافة كالفرد 

 كطرح العوامل المؤثرة في تشكيل الشخصية –

اإليكولوجيا  0570201

 الثقافية

يركز هذا المقرر علي االيكولوجيا  الثقافية باعتبارها اسلوب مبهجى في 

راسة الثقافية كالبيئة إليضاح العالقة بين االيكولوجيا البشرية ك د

ككذلك العالقة االيكولوجية  في مضمونها العاـ ،  –االيكولوجيا الثقافية 

 كبين االيكولوجيا المتخصصة  كاسلوب منهجي.

 البصرية كيتناكؿتعريف الطالب بمقرر األنثركبولوجيا بيهتم هذا المقرر األنثركبولوجيا  0570211

استعماؿ المادة البصرية في البحث األنثركبولوجي كعرض المعرفة 
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كود 

 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

األنثركبولوجية كاإلفادة منها، كهنا ينصب التركيز تحديدا على التصوير  البصرية

ذاتها  visualityالدرس البصرية أك الرؤية كعرض  الفوتوغرافي كالفيلم.

ليب الرؤية في باعتبارها مجاال للبحث األنثركبولوجي، كيستوضح أسا

 سياقات محددةثقافيا كتاريخيا.

أنثركبولوجيا  0570212

العولمة كالثقافة 

 الكونية

كالمحلي  Global  يهدؼ هذا المقرر إلى بحث كدراسة العالقة بين الكوني

أك بين الثقافة الكونية كالثقافات المحلية، أك بتعبير آلخر بحث تأثير 

ة كالوحدة المنزلية كاألفراد، كاستجابة القول الكونية في المجتمعات المحلي

 الجماعات المحلية لتأثيرات العولمة كالتأثيرات الكونية.

0571101 

 

تطبيقات النظرية في 

دراسة الظواهر 

 االجتماعية

يهدؼ هذا المقرر إلي التعريف بالمدارس االجتماعية المعاصرة كالمنظورات 

في كمنظور الصراع األساسية في علم االجتماع كهي المنظور الوظي

كمنظور التفاعلية الرمزية مع توضيح مدل إسهاـ علماء االجتماع في 

توجيه هذق المنظورات األساسية كما يهدؼ المقرر إلي توضيح الموضوع 

األساسي لكل منظور كرؤيته لطبيعة المجتمع ككيفية المحافظة علي 

لمنظورات النظاـ االجتماعي كذلك مع توضيح كيفية تطبيق كل من هذق ا

األساسية في تفسير الظواهر كالنظم كالمشكالت االجتماعية ككيفية 

 االستفادة منها في توجيه البحوث كالدراسات االجتماعية

0571102 

 

اإلجراءات المنهجية 

في البحوث 

 االجتماعية

يهدؼ المقرر الى تدريب الطالب على كيفية كتابة الخطة المنهجية 

اء اجراء الدراسة الميدانية ، كيتضمن هذا المقرر للبحث كتطبيقها عمليا أثن

تدريب الطالب على كيفية تحديد أهداؼ البحث كتساؤالته كفركضه 

األساسية ، ككيفية تحديد المنهج كأدكات جمع البيانات ، كاختبار العينة ، 

 ككيفية مناقشة نتائج الدراسة ككتابة البتقرير النهائي للبحث

 تطبيقات الحاسب 0571121

اآللي في البحوث 

 (ٕاالجتماعية )

يهدؼ المقرر توضيح كيفية استخداـ الحاسب اآللي في مراحل البحث 

االجتماعي المختلفة، كالتعريف بأهم البرامج شائعة االستخداـ في معالجة 

بيانات العلوـ االجتماعية. كذلك مع توضيح دكر اإلنترنت كمعلوماته، 

عية، كشرح كسائل عرض المعلومات ككيفية توظيفها في البحوث االجتما

من خالؿ اإلنترنت، ككيفية مساهمة الحاسب اآللي في البحث االجتماعي 

 SPSSاالستقرائي، كشرح اإلجراءات اإلحصائية المتاحة في برنامج 

يهدؼ المقرر إلى تدريب الطالب على كيفية إعداد الرسائل العلمية في أحد  حلقة بحث 0571201

ي علم االجتماع مستخدما المعرفة كالمهارات التي مجاالت الدراسة ف

اكتسبها نتيجة دراسته للمقررات األخرل. كعلى الطالب أف يعرض بحثه 

على األقل من خالؿ حلقتين للبحث إحداهما في األسابيع األكلى من الفصل 

الدراسي كاألخرل في نهاية الفصل الدراسي، كفي ضوء المناقشة يقوـ 

 ديالت المطلوبة في خطة البحث.الطالب بإجراء التع

قراءات متخصصة  0571211

في علم االجتماع 

يهدؼ المقرر إلى إكساب الطالب المعارؼ العلمية المرتبطة ببعض ميادين 

الدراسة في علم االجتماع من خالؿ دراسة بعض الموضوعات المتخصصة 
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 جامعة بني سويف         

 كلية اآلداب           

كود 

 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

اؼ كالضبط االجتماعي ، مثل التنظيمات، كالتنشئة االجتماعية، كاإلنحر باللغة اإلنجليزية

كالتدرج االجتماعي ، كالسكاف كالبيئة، كالحضرية كالحركات االجتماعية، 

كذلك من خالؿ تقديم قراءة متخصصة في علم االجتماع باللغة اإلنجليزية، 

األمر الذم يساعد الطالب على اإلطالع الحقا على على النصوص اإلنجليزية 

 في التخصص

ة قضايا اجتماعي 0571212

 معاصرة

يهدؼ المقرر إلى التركيز على دراسة بعض القضايا الرئيسية التي تهم 

المجتمع ، كذلك على أف يتم اختيار هذق القضايا من بين القضايا التي لم 

تتم دراستها بتعمق أك لم تتم دراستها إطالقا في المقررات األخرل، كمن 

تحديث، كالقضايا أمثلة تلك القضايا: القضايا المتعلقة بالتنمية كال

المرتبطة بالتحضر كالبيئة الحضرية، كقضايا البيئة كالتلوث البيئي، 

كالقضايا المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات كالعمل، كالقضايا المرتبطة 

بالتصنيع كنتائجه االجتماعية كالقضايا المرتبطة بالتغير االجتماعي 

 كالدراسة االجتماعية للمستقبل.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جمع كتحرير                                                                إعداد 

 د. سهير عبد الباسط، د. مها أحمد  د. حسن إبراهيم،         ٕٜ          أ.د/ هانئ محي الدين عطيه . ككيل الكلية       

  (الدراسات العلياالداخلية لكلية اآلداب بجامعة بني سويف.)مرحلة الئحة ا

 جامعة بني سويف         
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 قشه علىو املعلىمات

يمنح قسم علوـ المعلومات درجتي كالماجستير كالدكتوراق في اآلداب في التخصصات 

 التالية:

 التخصص الدرجة الرقم الكودم

 عاـ دبلوـ المخطوطات 0650

 برنامج دراسات المعلومات ماجستير في اآلداب 0660

 ؿبرنامج المعلوماتية كاالتصا ماجستير في اآلداب 0661

 برنامج الوثائق كاألرشيف اإللكتركني ماجستير في اآلداب 0662

 برنامج دراسات المعلومات دكتوراق في األداب 0670

 برنامج المعلوماتية كاالتصاؿ دكتوراق في اآلداب 0671

 برنامج الوثائق كاألرشيف اإللكتركني دكتوراق في اآلداب 0672

 

 الطالب مقررا واحدا مً املقررات االختًارية(أوال: درجة دبلىو املخطىطات )خيتار 

 الفصل الدراسي األكؿ

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي - ٖ تاريخ الكتاب المخطوط كفنونه 0650101
 أساسي ٕ ٕ فهرسة كتصنيف المخطوطات 0650102
 أساسي - ٖ االتصاؿ العلمي عبر الحضارات 0650103
 اختيارم - ٖ خ العلوـ عند العربتاري 0650111
 اختيارم - ٖ مراكز المخطوطات 0650112

 صل الدراسي الثانيالف

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي - ٖ مشركعات الرقمنة في المخطوطات 0650201
 أساسي ٕ ٕ نشر كتحقيق المخطوطات 0650202
 أساسي - ٖ صيانة كترميم المخطوطات 0650203
 اختيارم - ٖ مجموعات كفهارس المخطوطات العربية 0650211
 اختيارم - ٖ الكتابة العربية 0650211

 

 



 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جمع كتحرير                                                                إعداد 

 د. سهير عبد الباسط، د. مها أحمد  د. حسن إبراهيم،         ٖٜ          أ.د/ هانئ محي الدين عطيه . ككيل الكلية       

  (الدراسات العلياالداخلية لكلية اآلداب بجامعة بني سويف.)مرحلة الئحة ا

 جامعة بني سويف         

 كلية اآلداب           

 )خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات االختًارية(برىامج دراسات املعلىمات -: درجة املاجشتري يف اآلداب ثاىًا

 الفصل الدراسي األكؿ

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

علم المكتبات  مناهج البحث في 0660101

 كالمعلومات

 أساسي --- ٖ

 أساسي --- ٖ علم المكتبات الدكلي كالمقارف 0660102

 اختيارم --- ٖ موضوع خاص في دراسات المعلومات 0660111

دراسات المستفيدين في مؤسسات  0660112

 المعلومات

 اختيارم --- ٖ

 تخصص بيني ٕ ٕ ل اإلحصائي التحلي 0660121

 الفصل الدراسي الثاني

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

الويب كتطبيقاته في المكتبات  0660201

 كمؤسسات المعلومات

 أساسي ٕ ٕ

إدارة المعرفة في المكتبات  0660202

  كمؤسسات المعلومات

 أساسي --- ٖ

 اختيارم --- ٖ موضوع خاص في المخطوطات 0660211

 اختيارم --- ٖ موضوع خاص في النشر 0660213

 تخصص بيني --- ٖ مؤسسات المجتمع المدني 0660221
 

)خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات برىامج املعلىماتًة واالتصال -: درجة املاجشتري يف اآلداب ثالجا

 االختًارية(

 الفصل الدراسي األكؿ

 نوع المقرر عملي نظرم راسم المقر كود المقرر

مناهج البحث العلمي في المعلوماتية  0661101

 كاالتصاؿ

 أساسي --- ٖ

 أساسي --- ٖ إدارة المعلومات كالمعرفة 0661102

 اختيارم --- ٖ اقتصاديات مجتمع المعلومات 0661111

 اختيارم --- ٖ حلقة دراسية 0661112

تخصص  --- ٖ علم النفس المعرفي 0661121

 ينيب
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 كلية اآلداب           

 الفصل الدراسي الثاني

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي --- ٖ االتصاؿ العلمي كالعالقات بين النصوص 0661201

 أساسي --- ٖ دراسات الويب 0661202

 اختيارم --- ٖ موضوع خاص في المعلوماتية أك االتصاؿ 0661211

 ارماختي --- ٖ العالج بالقراءة 0661212

تخصص  --- ٖ علم االجتماع المعرفي 0661221

 بيني

)خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات برىامج الىثائق واألرشًف اإللكرتوىٌ -: درجة املاجشتري يف اآلداب رابعا

 االختًارية(

 الفصل الدراسي األكؿ

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

الوثائق كاألرشيف  مناهج البحث في 0662101

 اإللكتركني

 أساسي --- ٖ

 أساسي ٕ ٕ نظم البحث كاالسترجاع فى األرشيف 0662102

موضوع خاص في األرشيفات النوعية  0662111

 كالمتخصصة

 اختيارم --- ٖ

 اختيارم --- ٖ علم البردل العربي 0662112

 تخصص بيني --- ٖ دارلعلم النفس اإل 0662121

 لثانيالفصل الدراسي ا

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي ٕ ٕ التسويق اإللكتركنى للوثائق  0662201

 أساسي --- ٖ دراسات المستفيدين 0662202

 اختيارم --- ٖ موضوع خاص في األرشيف اإللكتركني 0662211

 اختيارم --- ٖ النشر كالتحقيق في الوثائق 0662212

 تخصص بيني --- ٖ السلوكية النظرية 0662221
 

 )خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات االختًارية(برىامج دراسات املعلىمات -: درجة الدكتىراه يف اآلداب خامشا

 الفصل الدراسي األكؿ

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي --- ٖ موضوع خاص في دراسات المعلومات 0670101
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 كلية اآلداب           

قياسات المعلومات في المكتبات  0670102

 كمؤسسات المعلومات

 أساسي --- ٖ

 تخصص بيني --- ٖ الجرائم المعلوماتية كاألمن القومي 0670121

 الفصل الدراسي الثاني

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي --- ٖ الوعي المعلوماتي 0670201

 اختيارم ٕ ٕ قميموضوع خاص في النشر الر 0670211

 اختيارم --- ٖ موضوع خاص في تحقيق المخطوطات 0670212

 

)خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات برىامج املعلىماتًة واالتصال -: درجة الدكتىراه يف اآلداب  سادسا

 االختًارية(

 الفصل الدراسي األكؿ

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي --- ٖ لبحث العلمي في البيئة الرقميةا 0671101

 أساسي --- ٖ كالمعرفة قياسات المعلومات 0671102

 تخصص بيني ٕ ٕ مستول متقدـ التحليل اإلحصائي 0671121

 الفصل الدراسي الثاني

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 ساسيأ --- ٖ االتصاؿ العلمي في البيئة الرقمية 0671201

 اختيارم --- ٖ االبتكار كاإلبداع في البيئة الرقمية 0671211

 اختيارم --- ٖ حلقة دراسية 0671212
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)خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات برىامج الىثائق واألرشًف اإللكرتوىٌ -: درجة الدكتىراه يف اآلداب  سابعا

 االختًارية(

 الفصل الدراسي األكؿ

 نوع المقرر عملي نظرم سم المقررا كود المقرر

المنظمات كاالتحادات الدكلية فى  0672101

 األرشيف

 أساسي --- ٖ

دارة المعرفة فى المنظمات إ 0672102

 األرشيفية

 أساسي --- ٖ

 تخصص بيني ٕ ٕ مستول متقدـ التحليل اإلحصائي 0671121

 الفصل الدراسي الثاني

 وع المقررن عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي --- ٖ علم الشركط 0672201

 اختيارم --- ٖ موضوع خاص في الوثائق التاريخية 0672211

 اختيارم --- ٖ موضوع خاص في البردم العربي 0672212
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 تىصًفات مقررات الدراسات العلًا

 قشه علىو املعلىمات

كود 

 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

تاريخ الكتاب  0650101

طوط المخ

 كفنونه

يهدؼ المقرر إلى التعرؼ على نشأة الكتاب العربي المخطوط ، نشأة 

حركة التدكين في العصر االسالمى ، كتابة ك تدكين القرآف الكريم ، 

تدكين السنة النبوية المشرفة ك علوـ القرآف كالسنة ، الخطوط التي 

كتبت بها المخطوطات العربية ، فن تذهيب المصاحف ، توثيق 

العنواف ، تحقيق النص (   –طوطات كتحقيقها ) تحقيق اسم المؤلف المخ

 اإلجازات كالتمليكات بالمخطوطات العربية .

فهرسة كتصنيف  0650102

 المخطوطات

يهدؼ المقرر إلى التعرؼ مفهوـ التصنيف ، خطط تصنيف المخطوطات 

العربية ، مفهوـ فهرسة المخطوطات ، عناصر فهرسة المخطوطات 

، استخداـ معيار دبلن كور فى  ٕٔ، الفهرسة طبقا لنظاـ مارؾ العربية 

فهرسة المخطوطات ، تكشيف كاسترجاع المخطوطات باستخداـ قواعد 

 البيانات

   

تاريخ العلوـ عند  0650111

 العرب

التعريف بالعلوـ المعركفة عند العرب قبل اإلسالـ، أثر يهدؼ المقرر إلى 

، بداية التدكين كنشأة علوـ القرآف الكريم اإلسالـ على تطوير علوـ العرب

كالحديث، انتشار اإلسالـ خارج الجزيرة العربية كأثرق على نشػأة علػوـ   

الفقه، بداية عصر الترجمة كنقل العلوـ من اللغػات الفارسػية كالهنديػة    

كاليونانية، كظهور علوـ الفلسفة كالمنطق كالكيمياء كالفلك كالرياضيات 

أثر  نبات كالحيواف، مساهمات العلماء المسلمين فيها،كالهندسة كالطب كال

الترجمة على ظهور علم الكالـ كأصوؿ الفقة، الفتوحات اإلسالمية كظهور 

صناعة الورؽ كانتشار حرفة الوراقة كالمكتبات، تطور العمراف كأثرق على 

ظهور علوـ الػنفس، االجتمػاع، كالتػاريخ، كالجغرافيػا، كعلػوـ األرض،      

الصيدلة، كالجراحة، كالتعريف بأهم العلماء البارزين فى كل كالزراعة، ك

 علم، كأهم الكتب المنسوبة إليهم

مراكز  0650112

 المخطوطات

يهدؼ المقرر إلى التعرؼ على أماكن تجميع المخطوطات كنشأتها 

كتصنيفاتها، مواصفات دكر حفظ المخطوطات )الموقع كالمبنى 

طوطات، العمليات الفنية بمراكز كالتجهيزات(، العاملوف بمراكز المخ

المخطوطات، الخدمات التي تقدمها مراكز المخطوطات، مع عرض نماذج 

لمراكز المخطوطات في الدكؿ األجنبية ك في العالم اإلسالمي مع 

 التركيز على العالم العالم العربي كمصر

مشركعات  0650201

الرقمنة في 

 المخطوطات

جيا المعلومات في رقمنة المخطوطات استخداـ تكنولويهدؼ المقرر إلى 

العربية، نشأة المخطوطات العربية، استخداـ النظم اآللية في معالجة 

المخطوطات، عرض لعدد من التجارب األجنبية كالعربية في مجاؿ 



 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جمع كتحرير                                                                إعداد 

 د. سهير عبد الباسط، د. مها أحمد  د. حسن إبراهيم،         ٜٛ          أ.د/ هانئ محي الدين عطيه . ككيل الكلية       

  (الدراسات العلياالداخلية لكلية اآلداب بجامعة بني سويف.)مرحلة الئحة ا

 جامعة بني سويف         
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كود 

 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

استخداـ نظم المخطوطات، رقمنة المخطوطات العربية كالخصائص 

باتها المادية كالبشرية الفنية الالزمة لعملية الرقمنة كمتطل كالمواصفات

 عوائد عملية الرقمنة. كالمالية، ثم توضيح

نشر كتحقيق  0650202

 المخطوطات

تعريف التحقيق من الناحية اللغوية كاالصطالحية، نشأة يهدؼ المقرر إلى 

كتطور مناهج التحقيق عبر العصور، انواع النسخ في المخطوطات كأسباب 

، خطوات تحقيق المخطوطات، تحقيق نشأتها، منازؿ النسخ في المخطوطات

، تحقيق مؤلف المخطوطة، تحقيق نص المخطوطة، المخطوطةعنواف 

 مكمالت التحقيق

صيانة كترميم  0650203

 المخطوطات

يهدؼ المقرر إلى التعرؼ على مفهوـ الصيانة كالترميم في المخطوطات، 

قية، تحديد العوامل الطبيعية كالكميائية التى تؤثر على جودة المواد الور

طرؽ كقاية المواد الورقية، تحديد طرؽ عالج المواد التى أصيبت، البيئة 

المناسبة لحفظ المواد الورقية )درجات الحرارة كالرطوبة(، األجهزة التى 

 تستخدـ فى معاجة كترميم المواد المصابة، طرؽ ترميم المواد الورقية

مجموعات  0650211

كفهارس 

المخطوطات 

 العربية

المقرر إلى التعرؼ على المخطوط العربي نشأته كتطورق ، دراسة  يهدؼ

 –لكتب فهرسة المخطوط العربي ) كتاب األدب العربى لبرككلماف 

كتاب فؤاد سيزكين ( أهم مجموعات المخطوطات العربية المحفوظة فى 

الدكؿ األجنبية مثل مكتبة برلين كغيرها ، مجموعات المخطوطات فى 

المكتبة المستنصرية ببغداد  –) دار الكتب المصرية  الوطن العربى كمصر

 ( ، مراكز المخطوطات العربية فى الجامعات كمراكز البحوث

أهػم   تعريػف الكتابػة كالفػرؽ بػين الكتابػة كاللغػة،      يهدؼ المقرر إلى  الكتابة العربية 0650211

النظريات التي تفسر نشأة الكتابة العربيػة، الكتابػة العربيػة فػي عصػر      

لقاء الراشدين كحتى نهاية العصر األمػوم مػع دراسػة لنمػازج مػن      الخ

النصوص التي ترجع لذلك العصر، اإلصالحات التي تمػت علػى الكتابػة    

الكتابة العربية على البردم، الكتابة العربية  العربية مثل الشكل كاإلعجاـ، 

الكتابػة العربيػة علػى     في العصر العباسي كحتى نهاية العصػر األيػوبي،  

ثائق كالمخطوطات في العصر المملوكي، رموز األعداد فػي الوثػائق   الو

كالمخطوطات العربية، الكتابػة العربيػة فػي المخطوطػات فػي العصػر       

 .العثماني، مع دراسة ألهم الخطوط التي ترجع إلى ذلك العصر

 مناهج البحث في 0660101

علم المكتبات 

 كالمعلومات

صطلحات المتعلقة بمناهج البحث الجوانب األساسية كالميتناكؿ المقرر 

في علم المعلومات، أهمية البحث العلمي في المجاؿ ك أدكاته المستخدمة 

كاألساليب التطبيقية المختلفة، الوسائل المستخدمة في مناهج البحث من 

حيث كسائل جمع كتحليل كعرض البيانات، دراسات المستفيدين ك بحوث 

لمقارف كتحليل المضموف مساعدة العمليات ك دراسة الحالة كاألسلوب ا

الطالب  في اعداد مخطط بحث بما في ذلك التدريب على اختيار كبلورة 

مشكلة البحث كصياغتها كتحديد فركض كتساؤالت البحث كمن ثم 
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كود 

 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

 مراجعة االنتاج الفكرم كتصميم أدكات جمع البيانات كاختبارها كتجريبها.

علم المكتبات  0660102

 الدكلي كالمقارف

اكؿ المقرر دراسة مصطلحات كمفاهيم علم المكتبات الدكلي الُمقارف، يتن

أنواع الدراسات في مجاؿ المعلومات كالمكتبات الدكلية كالمقارنة، 

المشكالت الدراسية في علم المكتبات الدكلي المقارف، خصائص المنهج 

المقارف في علم المكتبات الدكلي، خطوات المنهج المقارف في علم 

الدكلي المقارف، نقد منهج المكتبات الدكلي المقارف، المكتبات  المكتبات

 الدكلية بين اإلطار الفكرم، كالممارسة المهنية

موضوع خاص في  0660111

 دراسات المعلومات

، كمقرر دراسات المعلوماتيغطي هذا المقرر موضوعات في مجاؿ 

ُصمم هذا مستقل لم يتم تغطيته من خالؿ مقررات البرنامج األخرل. كقد 

المقرر ليتمكن الطالب من التخصص في مجاؿ لم يتم طرحه ضمن 

مقررات البرنامجين، حيث ستتولى لجنة البرامج الموافقة على محتويات 

المقرر كمتطلباته علما بأف الموضوعات ممكن أف تكوف متغيرة من عاـ 

دراسي إلى آخر، كيتوفر هذا المقرر بناء على الحاجة كتوفر عضو هيئة 

 لتدريس.  ا

دراسات المستفيدين  0660112

في مؤسسات 

 المعلومات

الجوانب المتعلقة بفهم القضايا المرتبطة بدراسات يتناكؿ المقرر 

المستفيدين ك حاجاتهم المعلوماتية، كيفية استقراء كجهات نظر 

المستفيدين كتحليل احتياجاتهم كالتعرؼ على سلوكياتهم، بياف مجموعة 

رة في طلب كاستخداـ المعلومات، التعريف بنماذج من العوامل المؤث

كنظريات سلوكيات طلب كاستخداـ المعلومات عند المستفيدين، 

كالتعريف بالفئات المتعددة الحتياجات كاستخدامات المعلومات عند فئات 

مختلفة من المستفيدين . لكي يصل في النهاية إلى تأهيل الطالب 

 احتياجات المستفيدين.بالمعرفة الالزمة لدراسة كتحليل 

التحليل  0660121

 اإلحصائي 

يتناكؿ المقرر المفاهيم األساسية في مجاؿ اإلحصاء كالخلفية النظريػة  

 للطرؽ اإلحصائية 

كتوظيف األساليب اإلحصائية المناسبة لهدؼ معين كطبيعة البحث عن  

 spssطريق برنامج 

الويب كتطبيقاته  0660201

في المكتبات 

كمؤسسات 

 معلوماتال

 3d،  ٓ.ٖ، الويب  ٓ.ٕيتناكؿ المقرر الجوانب المتعلقة بفهم تقنيات الويب 

models  ، التعرؼ على كاستخداـ تطبيقات شبكة الويب في اجيالها  ،

استشراؼ األطر العامة التي يمكن لمؤسسات المعلومات من خاللها 

 االستفادة كاالستثمار األمثل لهذق التطبيقات.

ة المعرفة في إدار 0660202

المكتبات 

كمؤسسات 

التعرؼ على أساسيات إدارة المعرفة كدكرها في تطوير مرافق المعلومات، 

التعرؼ على مفاهيم كتقنيات كسياسات إدارة المعرفة، التعرؼ على 

متطلبات كمكونات نظم إدارة المعرفة، فهم دكر تقنية المعلومات في 

ة، التدريب على استخداـ بعض نظم إدارة تحسين أداء نظم إدارة المعرف
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المعرفة كتطبيقاتها في مرافق المعلومات، سلوكيات نظم المعلومات التي   المعلومات

تسمح للمؤسسات بطريقة منظمة كمتكاملة بتحديد، طلب، تخزين، تحليل، 

بث كإعادة استخداـ المعلومات كالمعرفة من جميع المصادر المتاحة 

ها اإلنتاجية كالتنافسية، متطلبات كتقنيات الداخلية كالخارجية لرفع كفاءت

 نظم إدارة المعرفة، مع التطبيق على مرافق المعلومات.

موضوع خاص  0660211

 في المخطوطات

، كمقرر مستقل لم المخطوطاتيغطي هذا المقرر موضوعات في مجاؿ 

يتم تغطيته من خالؿ مقررات البرنامج األخرل. كقد ُصمم هذا المقرر 

لب من التخصص في مجاؿ لم يتم طرحه ضمن مقررات ليتمكن الطا

البرنامجين، حيث ستتولى لجنة البرامج الموافقة على محتويات المقرر 

كمتطلباته علما بأف الموضوعات ممكن أف تكوف متغيرة من عاـ دراسي إلى 

 آخر، كيتوفر هذا المقرر بناء على الحاجة كتوفر عضو هيئة التدريس.  

ص موضوع خا 0660213

 في النشر

، كمقرر مستقل لم المخطوطاتيغطي هذا المقرر موضوعات في مجاؿ 

يتم تغطيته من خالؿ مقررات البرنامج األخرل. كقد ُصمم هذا المقرر 

ليتمكن الطالب من التخصص في مجاؿ لم يتم طرحه ضمن مقررات 

البرنامجين، حيث ستتولى لجنة البرامج الموافقة على محتويات المقرر 

باته علما بأف الموضوعات ممكن أف تكوف متغيرة من عاـ دراسي إلى كمتطل

 آخر، كيتوفر هذا المقرر بناء على الحاجة كتوفر عضو هيئة التدريس.  

مؤسسات  0660221

 المجتمع المدني

التطور التاريخي لفكرة المجتمع المدني كاالتجاهات يتناكؿ المقرر 

ها ، كعالقة هذا المفهوـ النظرية التي تناكلت هذا المفهوـ كركاد

كالمفاهيم المرتبطة به مثل الدكلة كالمنظمات غير الربحية كالحركات 

االجتماعية ...الخ كدكر منظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمع 

 المحلي في ظل ما يسمى بالنظاـ العالمي الجديد

مناهج البحث  0661101

العلمي في 

المعلوماتية 

 كاالتصاؿ

مفهوـ المنهج كسماته، ، كأهميته مفهوـ البحث العلميقرر يتناكؿ الم

الفرؽ بين المنهج كمنهج البحث، خصائص البحث العلمي كأهدافه، مصادر 

المعلومات في البحث العلمي، أنواع مناهج البحث العملي الرئيسية 

)الوثائقية، التجريبية، الميدانية(، أنواع مناهج البحث العملي الفرعية 

، المقارف، دراسة الحالة(، محددات البحث العلمي )التعريف )التاريخية

اإلجرائي، العينة، حدكد الدراسة(، نبذة سرعة عن أدكات جمع البيانات، 

أساليب قراءة كتحليل البيانات )النصوص، األشكل، الجداكؿ(، كتابة البحث 

 العلمي

إدارة المعلومات  0661102

 كالمعرفة

ومات كالمعرفة كسبل إدارتها كتنظيمها، مفاهيم المعليتناكؿ المقرر 

كعالقة إدارة المعرفة باإلستراتيجية، كعالقاتها باقتصاديات المعلومات 

كتسويقها، ككذلك التشريعات التي تحكم العمل المعلوماتي المعرفي 

كما تدرس إدارة المعرفة من خالؿ نظم إدارة المحتول،  .كأخالقياته

 .تي المعرفيكطرؽ قياس أداء العمل المعلوما
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اقتصاديات  0661111

مجتمع 

 المعلومات

بمجتمع المعلومات، كأبعادق، كمقوماته، كالفرؽ يتناكؿ المقرر التعريف 

كدراسة متطلبات مابين النمط التقليدم لإلقتصاد، كإقتصاد المعلومات، 

إقتصاد المعلومات، كخصائصه،، كمؤشراته، كالدكر الذم تلعبه تكنولوجيا 

تصاالت في دعم اإلقتصاد القائم على التقنيات المعلوماتية المعلومات كال

كاالتصالية المعاصرة،، كعوائق تطبيق اقتصاد المعلومات، ككيفية التغلب 

عليها، كإيجابيات تبني إقتصاد المعلومات، كسلبياته، ككيفية التحوؿ من 

ج النمط التقليدم لإلقتصاد إلى  إقتصاد المعلومات، مع دراسة بعض النماذ

 اإلقتصادية المعنية.   

يغطي هذا المقرر موضوعات في مجاؿ المعلوماتية كعلوـ االتصاؿ،  حلقة دراسية 0661112

كمقرر مستقل لم يتم تغطيته من خالؿ مقررات البرنامج األخرل. 

كقد ُصمم هذا المقرر ليتمكن الطالب من التخصص في مجاؿ لم يتم 

تولى لجنة البرامج الموافقة طرحه ضمن مقررات البرنامجين، حيث ست

على محتويات المقرر كمتطلباته علما بأف الموضوعات ممكن أف تكوف 

متغيرة من عاـ دراسي إلى آخر، كيتوفر هذا المقرر بناء على الحاجة 

 كتوفر عضو هيئة التدريس.  

علم النفس  0661121

 المعرفي

عمليات العقلية هذا المقرر عددان من الموضوعات التي تتحدث عن التضمن ي

التي تحدث داخل الدماغ، في نحاكلة لفهم السلوؾ اإلنساني، كيبػدأ هػذا   

المقرر بتعريف علم النفس المعرفي )سيكولوجية العمليػات المعرفيػة(،   

كمجاالت اهتمامه، كما يتضػمن نمػوذج معالجػة المعلومػات، كالنمػاذج      

سػرة لعمليػة   المفسرة لعملية االنتباق، ككذلك النماذج كالنظريات المف

اإلدراؾ، ككذلك الذاكرة قصػيرة المػدل كالػذاكرة طويلػة المػدل،      

 كالتخيل، كاللغة، كالتفكير كحل المشكالت....

االتصاؿ العلمي  0661201

كالعالقات بين 

 النصوص

مرحلة ما قبل الطباعة مراحله، أهدافه، كاالتصاؿ العلمي، كيتناكؿ المقرر 

لثقافي كأنواع هذا االتصاؿ )الرسمي بما في ذلك الوثائقي كالقرائي كا

كشبه الرسمي، كالشخصي(، كأشكاله )المناظرات العلمية، كالرحالت 

العلمية، كالمجالس العلمية، كانتقاؿ الكتب(، كطرؽ التناكؿ في هذق 

المرحلة )اإلجازة، المناكلة، السماع، القراءة، المكاتبة، الوجادة، اإلعالـ(، 

يات االتصاؿ العلمي )الذاكرة الخارجية نظرمرحلة ما بعد الطباعة ك

كامتدادتها(، مرحلة البيئة الرقمية كاالستشهادات المرجعية، العالقات بين 

النصوص مع التركيز على ظاهرة المحورية كخريطة العالقات بين 

 النصوص )الببليوجراـ( في المراحل الثالث.

ور نشأته، نبذة سريعة على تطبيقات يتناكؿ المقرر مفهوـ الويب، كتط دراسات الويب 0661202

كأهم  ٕ، الويب Links)) خصائصها كتطبيقاتها همكأ ٔالويب 

، blogs ،wiki،Floksonomyخصائصه كتطبيقاته التفاعلية )

Social Network كأهم خصائصه كتطبيقاته  ٖ(، الويب
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(Semantic web ،3d Models.) 

موضوع خاص في  0661211

المعلوماتية أك 

 ؿاالتصا

يغطي هذا المقرر موضوعات في مجاؿ المعلوماتية كعلوـ االتصاؿ، 

كمقرر مستقل لم يتم تغطيته من خالؿ مقررات البرنامج األخرل. 

كقد ُصمم هذا المقرر ليتمكن الطالب من التخصص في مجاؿ لم يتم 

طرحه ضمن مقررات البرنامجين، حيث ستتولى لجنة البرامج 

ر كمتطلباته علما بأف الموضوعات الموافقة على محتويات المقر

ممكن أف تكوف متغيرة من عاـ دراسي إلى آخر، كيتوفر هذا المقرر 

 بناء على الحاجة كتوفر عضو هيئة التدريس.  

 

يتناكؿ المقرر مفهوـ العالج بالقراءة كأهميتها كأهدافها، متطلبات العالج  العالج بالقراءة 0661212

عالج بالقراءة، لمحات من تاريخ العالج بالقراءة كعلم، أقساـ علم ال

بالقراءة، الفئات التي يجب أف يتم عالجها بالقراءة )سماتها 

كخصائصها(، أنواع األمراض التي يمكن عالجها بالقراءة، أهم المواد 

القرائية المستخدمة في العالج بالقراءة، مواصفات اختيار المواد 

 راءةقم تجربة العالج بالالقرائية كمواصفات القائم بالعالج، تقيي

علم االجتماع  0661221

 المعرفي

يهدؼ المقرر الى التعريف بعلم االجتماع المعرفي كقضاياق ، ك التعرؼ 

على ركاد هذا الميداف ، كتفسير العالقة بين المعرفة ك التفكير العلمي ، ك 

اسهاـ هذا الميداف في دراسة القيم ، كذلك باإلضافة إلى التعرؼ على 

منهج ك أساليب الدراسة في هذا الميداف ، ككيفية تطبيق منهج البحث ال

 في علم االجتماع المعرفي بهدؼ دراسة موضوع متخصص

مناهج البحث في  0662101

الوثائق 

كاألرشيف 

 اإللكتركني

الجوانب األساسية كالمصطلحات المتعلقة بمناهج البحث يتناكؿ المقرر 

، أهمية البحث العلمي في المجاؿ ك  في الوثائق كاألرشيف اإللكتركني

أدكاته المستخدمة كاألساليب التطبيقية المختلفة، الوسائل المستخدمة في 

مناهج البحث من حيث كسائل جمع كتحليل كعرض البيانات، دراسات 

المستفيدين ك بحوث العمليات ك دراسة الحالة كاألسلوب المقارف كتحليل 

مخطط بحث بما في ذلك التدريب  المضموف مساعدة الطالب في اعداد

على اختيار كبلورة مشكلة البحث كصياغتها كتحديد فركض كتساؤالت 

البحث كمن ثم مراجعة االنتاج الفكرم كتصميم أدكات جمع البيانات 

 كاختبارها كتجريبها.

نظم البحث  0662102

كاالسترجاع فى 

 األرشيف

مجتمع المستفيدين ، مفهوـ نظم المعلومات ، احتياجات يتناكؿ المقرر 

تحديد المقومات الالزمة للنظاـ بشرية، مادية، تقنية، مالية، تصميم نظاـ 

استرجاع السجالت ، تحديد عمليات المعالجة الالزمة الستدعاء المعلومات 

من النظاـ ، تصميم كاجهة البحث الخاصة بالمستفيد ، تشغيل كاختبار 

تشغيل كاختبار النظاـ كفقان النظاـ كفقان لمعايير جودة البرمجيات ، 

لمعايير جودة البرمجيات ، تحديد لتغطية الموضوعية، نوعية التكشيف، 
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 .استراتيجية البحث

 

موضوع خاص في  0662111

األرشيفات النوعية 

 كالمتخصصة

، كمقرر اإللكتركني  األرشيفيغطي هذا المقرر موضوعات في مجاؿ 

برنامج األخرل. كقد ُصمم هذا مستقل لم يتم تغطيته من خالؿ مقررات ال

المقرر ليتمكن الطالب من التخصص في مجاؿ لم يتم طرحه ضمن 

مقررات البرنامجين، حيث ستتولى لجنة البرامج الموافقة على محتويات 

المقرر كمتطلباته علما بأف الموضوعات ممكن أف تكوف متغيرة من عاـ 

جة كتوفر عضو هيئة دراسي إلى آخر، كيتوفر هذا المقرر بناء على الحا

 التدريس

علم البردل  0662112

 العربي

تعريف علم البردل ، نشأة البردل كتطورق ، أماكن كجود يتناكؿ المقرر 

الوثائق البردية العربية ، العمليات الفنية لحفظ الوثائق البردية ) 

التصنيف كالفهرسة ( ، ، شركط اتاحة كاستخداـ اكراؽ البردل ، صيانة 

دل كحمايتها من عوامل التلف ، دكرتكنولوجيا المعلومات فى أكرؽ البر

 حماية كحفظ اكراؽ البردل

علم النفس  0662121

 دارلاإل

يهدؼ هذا المقرر إلى تزكيد الطالب بالجوانب النظرية كالعلمية لتطبيق 

مبادئ السلوؾ اإلنساني التي اكتشفتها فركع علم النفس المختلفة في 

 ..إطار جماعة العملمجاؿ سلوؾ اإلنساف في 

التسويق  0662201

اإللكتركنى 

 للوثائق 

التسويق االلكتركنى للوثائق : مفهوـ التسويق من كجهة يتناكؿ المقرر 

النظر االقتصادية ، مميزات التسويق اللكتركنى ،ـ نظرية المزيج التسويق 

كعناصرها ، كسائل التسويق االلكتركنى ، الفرؽ بين تسويق الخدمات 

تسويق الوثائق فى االرشيفات ، ، شركط بيع الوثائق فى االرشيفات . كبين 

أمثلة تطبيقية على تسويق السجالت كالملفات ) االرشيف الوطنى 

 االمريكى ، االرشيف الوطنى البريطانى ، ......... ( .

دراسات  0662202

من  المستفيدين

 األرشيف

احتياجات المستفيدين  مفهوـ دراسات المستفيدين ، تحديديتناكؿ المقرر 

من األرشيف ، عناصر دراسة المستفيدين، دراسة اتجاهات المستفيدين من 

األرشيفات ، أنماط المستفيدين من األرشيفات ، المعايير المطبقة على 

دراسة المستفيدين ، تدريبات تطبيقية على المستفيدين من دار الوثائق 

 القومية

موضوع خاص في  0662211

األرشيف 

 لكتركنياإل

، كمقرر اإللكتركني  األرشيفيغطي هذا المقرر موضوعات في مجاؿ 

مستقل لم يتم تغطيته من خالؿ مقررات البرنامج األخرل. كقد ُصمم هذا 

المقرر ليتمكن الطالب من التخصص في مجاؿ لم يتم طرحه ضمن 

مقررات البرنامجين، حيث ستتولى لجنة البرامج الموافقة على محتويات 

رر كمتطلباته علما بأف الموضوعات ممكن أف تكوف متغيرة من عاـ المق

دراسي إلى آخر، كيتوفر هذا المقرر بناء على الحاجة كتوفر عضو هيئة 

 التدريس
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النشر كالتحقيق  0662212

 في الوثائق

مفهوـ علم تحقيق الوثائق ، عناصر تحقيق الوثائق يتناكؿ المقرر 

للوثيقة كأهميتها فى تحقيق الوثائق ، التاريخية  ، العناصر الخارجية 

العناصر الداخلية كطرؽ صياغة الوثائق كاهميتها فى التحقيق ، الوثائق 

الرقمية كطرؽ اثبات صحتها ، أمثلة تطبيقة على تحقيق الوثائق 

 التاريخية .

 

النظرية  0662221

 السلوكية

 يتناكؿ المقررهذا المدرسة السلوكية كنظريات التعلم السلوكية

 .ككيفية تطبيق مبادئى هذق النظريات فى الحياة 

موضوع خاص في  0670101

 دراسات المعلومات

، كمقرر مستقل دراسات المعلوماتموضوعات في مجاؿ يتناكؿ المقرر 

لم يتم تغطيته من خالؿ مقررات البرنامج األخرل. كقد ُصمم هذا المقرر 

من مقررات ليتمكن الطالب من التخصص في مجاؿ لم يتم طرحه ض

البرنامجين، حيث ستتولى لجنة البرامج الموافقة على محتويات المقرر 

كمتطلباته علما بأف الموضوعات ممكن أف تكوف متغيرة من عاـ دراسي إلى 

 آخر، كيتوفر هذا المقرر بناء على الحاجة كتوفر عضو هيئة التدريس.  

قياسات المعلومات  0670102

في المكتبات 

كمؤسسات 

 وماتالمعل

التعريف بقياسات المعلومات كمجاالت استخدامها كاألكجه، يتناكؿ المقرر 

نشأتها كتعريفها كأنواعها )الببليومتريقا،  ،القياسات اإلحصائية

السيانتومتريقا، قياسات النشاط العلمي، الويبومتريقا(، القوانين اإلمبريقية 

لعلمية، قانوف كمعامالت قياسات المعلومات )قانوف لوتكا لإلنتاجية ا

التشتت لبرادفورد، قانوف زيف لظهور الكلمات، أساليب تحليل االستشهادات 

المرجعية(، قياس رأس الماؿ المعرفي في المكتبات كمؤسسات المعلومات، 

 قياسات مجتمع المعلومات، القياسات اإللكتركنية

الجرائم  0670121

المعلوماتية 

 كاألمن القومي

لجريمة المعلوماتية كأركانها كتاريخها، كما المقرر مفهوـ ايتناكؿ 

العالقة بين المعلومات كاألمن، كمفهوـ األمن المعلوماتي، ككاقعه، يتناكؿ 

 كالعالقة بينه كبين األمن القومي

الوعي  0670201

 المعلوماتي

التعريف بالوعي المعلوماتي كأهميته، من خالؿ التعرؼ يتناكؿ المقرر 

لحاجة إلى المعلومات، مهارات الوصوؿ إلى إلى مهارة التعرؼ على ا

المعلومات، مهارات البحث في مصادر المعلومات اإللكتركنية، مهارات 

تحليل المعلومات، التعرؼ على مستويات الوعي المعلوماتي كالجهود 

كالبرامج الدراسية للوعي المعلوماتي بالجامعات كالمنظمات كالجمعيات 

 كالمكتبات

 موضوع خاص 0670211

 في النشر الرقمي

، كمقرر النشريغطي هذا المقرر موضوعات في مجاؿ يتناكؿ المقرر 

مستقل لم يتم تغطيته من خالؿ مقررات البرنامج األخرل. كقد ُصمم هذا 

المقرر ليتمكن الطالب من التخصص في مجاؿ لم يتم طرحه ضمن 

يات مقررات البرنامجين، حيث ستتولى لجنة البرامج الموافقة على محتو



 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جمع كتحرير                                                                إعداد 

 د. سهير عبد الباسط، د. مها أحمد  د. حسن إبراهيم،         ٘ٓٔ          أ.د/ هانئ محي الدين عطيه . ككيل الكلية       

  (الدراسات العلياالداخلية لكلية اآلداب بجامعة بني سويف.)مرحلة الئحة ا

 جامعة بني سويف         

 كلية اآلداب           

كود 

 المقرر
 التوصيف اسم المقرر

المقرر كمتطلباته علما بأف الموضوعات ممكن أف تكوف متغيرة من عاـ 

دراسي إلى آخر، كيتوفر هذا المقرر بناء على الحاجة كتوفر عضو هيئة 

 التدريس

موضوع خاص في  0670212

تحقيق 

 المخطوطات

، كمقرر مستقل المخطوطاتموضوعات في مجاؿ تحقيق يتناكؿ المقرر 

ؿ مقررات البرنامج األخرل. كقد ُصمم هذا المقرر لم يتم تغطيته من خال

ليتمكن الطالب من التخصص في مجاؿ لم يتم طرحه ضمن مقررات 

البرنامجين، حيث ستتولى لجنة البرامج الموافقة على محتويات المقرر 

كمتطلباته علما بأف الموضوعات ممكن أف تكوف متغيرة من عاـ دراسي إلى 

 اء على الحاجة كتوفر عضو هيئة التدريس.  آخر، كيتوفر هذا المقرر بن

البحث العلمي في  0671101

 البيئة الرقمية

يتناكؿ المقرر المفاهيم كالتطبيقات األساسية للبحث العلمي في البيئة 

الرقمية، ككيفية اإلفادة من التقنيات الرقمية المعاصرة في إجراء 

إلرتقاء بمستول البحوث العلمية، كبياف كيفية تطويع هذق التقنيات ل

البحوث العلمية كمنا، كنوعنا، كتسهيل إجراءاتها، ككتابتها، كإخراجها. مع 

التركيز على كيفية التعامل مع البيئة البحثية الجديدة، كالسيطرة على 

 مفرداتها، كأدكاتها التقنية.

قياسات  0671102

 المعلومات

 كالمعرفة

جاالت استخدامها كاألكجه، التعريف بقياسات المعلومات كميتناكؿ المقرر 

نشأتها كتعريفها كأنواعها )الببليومتريقا،  ،القياسات اإلحصائية

السيانتومتريقا، قياسات النشاط العلمي، الويبومتريقا(، القوانين اإلمبريقية 

كمعامالت قياسات المعلومات )قانوف لوتكا لإلنتاجية العلمية، قانوف 

الكلمات، أساليب تحليل االستشهادات  التشتت لبرادفورد، قانوف زيف لظهور

المرجعية(، قياس رأس الماؿ المعرفي في البيئة الرقمية، قياسات مجتمع 

 المعلومات، قياسات القيمة المضافة، قياسات الثقافة المعلوماتية

التحليل  0671121

 اإلحصائي

 مستول متقدـ

النظريػة   يتناكؿ المقرر المفاهيم األساسية في مجاؿ اإلحصاء كالخلفية

للطرؽ اإلحصائية  كتوظيف األساليب اإلحصائية المناسبة لهدؼ معين 

 spssكطبيعة البحث عن طريق برنامج 

االتصاؿ العلمي  0671201

في البيئة 

 الرقمية

االتصاؿ العلمي في البيئة العلمية المعاصرة، كسلوؾ البحث يتناكؿ المقرر 

،  كتأثر االتصاؿ العلمي عن المعلومات كتداكلها في المجاالت العلمية

بالتطورات التي طرأت على مصادرالمعلومات المطبوعة كااللكتركنية 

كالمتوفرة عبر الشبكة العنكبوتية في هذق المجاالت )معايير التقييم 

كاالختيار(، كدراسة تأثير تكنولوجيا المعلومات كاالتصاالت على نظاـ 

الوصػػوؿ الحر بخدمات  االتصاؿ العلمي، التواصل األكاديمي، كتأثرها

للمعلومات، كالبيئة االتصالية العلمية التي تولدت عن هذا التماذج االتصالي 

 الرقمي.  

يتناكؿ المقرر دراسة العالقة البينية التفاعلية لتكنولوجيا المعلومات االبتكار كاإلبداع  0671211
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في البيئة 

 الرقمية

كتركني الرقمي، كانعكاس هذق كاإلتصاالت كالفكر اإلبداعى البشرم، كاإلل

العالقة على اإلنتاج الفكرل، كالبحث العلمى المعاصر كالقضايا المحيطة 

بهما متعرضا في ذلك لإلبداع كظاهرة، كمفاهيمه الرئيسة، كنظرياته، 

كمكوناته، كالُمبدع كتصنيفاته، كالتفكير الُمبدع، كالتأليف اإلبداعي، 

ظور العلمي للعلماء الُمبدعين كتأثيرق تطور المنكالمفاهيم المرتبطة به، 

 على إبداعهم الفكرم

في  حلقة دراسية 0671212

المعلوماتية 

 كاالتصاؿ

يغطي هذا المقرر موضوعات في مجاؿ المعلوماتية كعلوـ االتصاؿ، 

كمقرر مستقل لم يتم تغطيته من خالؿ مقررات البرنامج األخرل. كقد 

لتخصص في مجاؿ لم يتم طرحه ُصمم هذا المقرر ليتمكن الطالب من ا

ضمن مقررات البرنامجين، حيث ستتولى لجنة البرامج الموافقة على 

محتويات المقرر كمتطلباته علما بأف الموضوعات ممكن أف تكوف متغيرة 

من عاـ دراسي إلى آخر، كيتوفر هذا المقرر بناء على الحاجة كتوفر 

 عضو هيئة التدريس

المنظمات  0672101

ت الدكلية كاالتحادا

 فى األرشيف

، فركع االتحاد الدكلى  ICAاالتحاد الدكلى لالرشيف يتناكؿ المقرر 

لالرشيف فى العالم ، الجمعيات المهنية فى مجاؿ االرشيف فى الدكؿ 

المتقدمة ، الجمعيات المهنية فى مجاؿ االرشيف فى الدكؿ النامية ، 

، االتحادات  ARMAالمنظمات الخاصة فى مجاؿ االرشيف مثل منظمة 

كالمنظمات العاملة فى مجاؿ االرشيفات النوعية مثل االتحاد الدكلى 

 الرشيف الفيلم

دارة المعرفة فى إ 0672102

المنظمات 

 األرشيفية

يتناكؿ المقرر مفهوـ المعرفة ، نشأة كتطور ادارة المعرفة ، اهمية 

سية الدارة كاهداؼ ادارة المعرفة ، عمليات ادارة المعرفة ، العناصر األسا

المعرفة ، تطبيق مفهوـ ادارة المعرفة فى المؤسسات االرشيفية ، متطلبات 

تطبيق إدارة المعرفة في االرشيفات ، مكونات ادارة المعرفة فى االرشيفات 

) تجميع كتوليد المعرفة ، خزف كتنظيم المعرفة ، نقل كمشاركة 

 المعرفة ، تطبيق المعرفة (

التحليل  0671121

 ياإلحصائ

 مستول متقدـ

يتناكؿ المقرر المفاهيم األساسية في مجاؿ اإلحصاء كالخلفية النظريػة  

للطرؽ اإلحصائية  كتوظيف األساليب اإلحصائية المناسبة لهدؼ معين 

 spssكطبيعة البحث عن طريق برنامج 

، يتناكؿ المقرر مفهوـ علم الشركط ، تطور علم الشركط عند المسلمين  علم الشركط 0672201

العالقة بين الفقة كعلم الشركط ،  كتابة الوثائق الخاصة فى الفقة 

االسالمى ، علم الشركط بين بالد المشرؽ كبالد المرب العربى ،  انواع 

التصرفات فى الشريعة االسالمية ، الفرؽ بين االصل كالنسخ فى الوثائق ، 

شركط أهم المخطوطات المؤلفة فى علم الشركط فى المذاهب الفقهية ، 

 كاتب الوثائق ، أمثل تطبيقية
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موضوع خاص في  0672211

 الوثائق التاريخية

، كمقرر مستقل الوثائق التاريخيةيغطي هذا المقرر موضوعات في مجاؿ 

لم يتم تغطيته من خالؿ مقررات البرنامج األخرل. كقد ُصمم هذا المقرر 

 ليتمكن الطالب من التخصص في مجاؿ لم يتم طرحه ضمن مقررات

، حيث ستتولى لجنة البرامج الموافقة على محتويات المقرر البرنامج

كمتطلباته علما بأف الموضوعات ممكن أف تكوف متغيرة من عاـ دراسي إلى 

 آخر، كيتوفر هذا المقرر بناء على الحاجة كتوفر عضو هيئة التدريس.  

موضوع خاص  0672212

في البردم 

 العربي

، كمقرر مستقل لم البردم العربيمجاؿ  يغطي هذا المقرر موضوعات في

يتم تغطيته من خالؿ مقررات البرنامج األخرل. كقد ُصمم هذا المقرر 

ليتمكن الطالب من التخصص في مجاؿ لم يتم طرحه ضمن مقررات 

، حيث ستتولى لجنة البرامج الموافقة على محتويات المقرر البرنامج

ف متغيرة من عاـ دراسي إلى كمتطلباته علما بأف الموضوعات ممكن أف تكو

 آخر، كيتوفر هذا المقرر بناء على الحاجة كتوفر عضو هيئة التدريس.  
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 ت الدراسات العلًاتىصًفات مقررا

 قشه عله اليفص

 التوصيف اسم المقرر كود المقرر

مناهج البحث في علم  0760101

 النفس اإلرتقائي

خطوات البحث ، أهمية علم النفس النمو، مقدمه كتعريف علم النفس النمو

كيفية بناء كتصميم ، خطوات المنهج العلمي، المشكلة كالفركض، العلمي

 يل كمناقشة النتائج     تحل، المقاييس النفسية

مناهج البحث في علم  0760102

 النفس االجتماعي

األسس العامة للبحث العلمي،كخطوات المنهج العلمي يتناكؿ المقرر 

 في المجاالت المتنوعة.االجتماعية المستخدمة في بحث الظواهر النفسية 

اعي في مجاؿ علم النفس االجتمنقد كتقييم البحوث العلمية كما يتناكؿ 

التي يطلع الطالب عليها من خالؿ الوعي بعناصر، كإجراءات، كخطوات 

المنهج العلمي، كالتأكد من استيفائها،كالتزامها بالشركط المنهجية 

 األساسية.

 –قاعة بحث  0760111

 (ٔالعقلية البحثية )

 .يتناكؿ المقرربناء العقلية البحثية على المستول الشخصػي كالمجتمعػي  

بالمهارات كالقدرات التي يجب تنميتها لكي يصػبح باحثنػا    كتبصير الطالب

متميزنا. توظيف المعلومات المستمدة من المقرر، كاالستفادة منها في تحليل 

 المعارؼ العلمية كإجراء البحوث الميدانية في المجاالت المختلفة.

إعداد كتصميم  0760112

المقاييس 

كاالمتحانات التفسية 

 (ٔكتقنياتها )

كيفيػة بنػاء   المقرر أسس القيػاس النفسػي، كنظريػة القيػاس ك     يتناكؿ

المهارات األساسية لتطبيق المقػاييس  ، المقاييس النفسية كأساليب تقنينها

 مهارات كتابة التقارير النفسية  ، ككذلك، النفسية

نصوص سيكلوجية  0760121

متقدمة باللغة 

 اإلنجليزية

يتعلق بفهم كقراءة كترجمة يتناكؿ المقرر تنمية مهارات الطلبة فيما 

المتخصصة باللغة االنجليزية في معظم مجاالت علم  النصوص السيكولوجية

 النفس كالبحث في القواميس النفسي

مناهج البحث في علم  0760201

 النفس الفسيولوجي

هو الفرع الذل يهتم بتصميمات البحوث فى علم النفس الفسيولوجى، 

سيولوجى، كاألدكات كالمقاييس كمناهج البحث فى علم النفس الف

   النيوركسيكولوجية

مناهج البحث في علم  0760202

 النفس اإلكلينكي

يعرؼ أهم المناهج المستخدمة فى دراسات علم النفس اإلكلينيكى ، من 

حيث مميزاتها ك مدل مالءمتها ألنواع بعينها من الدراسات ك المجموعات 

مدل كفاءة أساليب التدخل البحثية ، كما يتعلم كيفية الحكم على 

 العالجية المختلفة ، ك تقويم الداللة اإلكلينيكية .

 –قاعة بحث  0760211

 (ٕالعقلية البحثية )

أهمية بناء العقلية البحثية للباحث من خالؿ طرح إستراتيجية عامة تتضمن 

كناقل، كناقد، كمضيف  مجموعة من الطرؽ كاألساليب التي تمكنه من ذلك

، بل توظيف المعلومات العلمية في المجاالت التطبيقيةس، للمعرفة

 .   على المستول الشخصي، المهني، المجتمعي-التوظيف الحكيم للمعرفةك
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 التوصيف اسم المقرر كود المقرر

إعداد كتصميم  0760212

المقاييس 

كاالمتحانات النفسية 

 (ٕكتقنياتها )

مهارات القياس كالقياس النفسي لألطفاؿ كتقييم الشخصية يتناكؿ المقرر 

الدالالت التشخيصية لالختبارات كمجاؿ غير العاديين النفسي في 

مهارات استخداـ الحاسب اآللي في القياس ك يةكالمقاييس النفسية االلكتركن

 .النفسي 

استخدـا الحاسب  0760221

 اآللي في البحوث

يتناكؿ توظيف امكانات الحاسب االلػي  )كمصػدر للمعلومػات كتحليلهػا     

كالتدريب عليها كالقدرة علي التواصل (  كعرضها كالمساعدة في اكتسابها

في اعداد البحوث العلمية في مجاؿ علم النفس  كاجراء التجػارب كجمػع   

المعلومات  بهدؼ تنمية المهارات المعرفية كالذهنية كالمهنية كالتطبيقية 

 لدم الطالب كتواصلهم العلمي مع زمالئهم كاساتذتهم كالمراكز العلمية

ي علم ف مناهج البحث 076101

 كلينيكيالنفس اإل

يعرؼ أهم المناهج المستخدمة فى دراسات علم النفس اإلكلينيكى ، من 

حيث مميزاتها ك مدل مالءمتها ألنواع بعينها من الدراسات ك المجموعات 

البحثية ، كما يتعلم كيفية الحكم على مدل كفاءة أساليب التدخل 

 كيةالعالجية المختلفة ، ك تقويم الداللة اإلكليني

التدريبات  0761102

 (ٔاإلكلينيكية )

يعرض لكيفية القياـ بتقييم الفئات اإلكلينيكية المختلفة باستخداـ 

االختبارات النفسية الموثوؽ بها فى المجاؿ ك المتوفر عنها بيانات 

 سيكومترية مقبولة

 –قاعة بحث  0760111

 (ٔالعقلية البحثية )

 .على المستول الشخصي كالمجتمعييتناكؿ المقرربناء العقلية البحثية 

كتبصير الطالب بالمهارات كالقدرات التي يجب تنميتها لكي يصبح باحثنا 

متميزنا. توظيف المعلومات المستمدة من المقرر، كاالستفادة منها في تحليل 

 المعارؼ العلمية كإجراء البحوث الميدانية في المجاالت المختلفة

نصوص سيكولوجية  0761112

ة باللغة متقدم

 اإلنجليزية

تنمية مهارات الطلبة فيما يتعلق بفهم كقراءة كترجمة النصوص 

المتخصصة باللغة االنجليزية في معظم مجاالت علم النفس  السيكولوجية

 كالبحث في القواميس النفسية

 مثل: يتناكؿ المقرر أساليب التحليل اإلحصائى متعدد التباين (ٔتحليل إحصائي ) 0761121

 Multivariate statistical analyses  Multiple 

regression, ANOVA ,Logistic regression, Survival 

analysis,  ANOVA, MANOVA and MANCOVA , 

Canonical correlation , Principal components 

analysis, Exploratory factor analysis, Cluster 

analysis , Discriminant function Logistic regression 

التدريبات  0761201

 (ٕأإلكلينيكية )

يعرض لكيفية القياـ بتقييم الفئات اإلكلينيكية المختلفة باستخداـ 

االختبارات النفسية الموثوؽ بها فى المجاؿ ك المتوفر عنها بينات 

   سيكومترية مقبولة

ة كالعقلية ك اساليب العالج النفسي المقرر االضطرابات النفسي يتناكؿفنيات العالج  0761202

المختلفة المناسبة لتلك االضطرابات كالتعرؼ علي التكنيكات كالفنيات 
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 جامعة بني سويف         

 كلية اآلداب           

 التوصيف اسم المقرر كود المقرر

الخاصة بكل اسلوب عالجي بهدؼ المساهمة في تطوير الممارسة المهنية  النفسي

 في مجاؿ العالج النفسي.

 –قاعة بحث  0760211

 (ٕالعقلية البحثية )

حث من خالؿ طرح إستراتيجية عامة تتضمن أهمية بناء العقلية البحثية للبا

كناقل، كناقد، كمضيف  مجموعة من الطرؽ كاألساليب التي تمكنه من ذلك

، سبل توظيف المعلومات العلمية في المجاالت التطبيقية، للمعرفة

    على المستول الشخصي، المهني، المجتمعي-التوظيف الحكيم للمعرفةك

إعداد كتصميم  0760112

المقاييس 

كاالمتحانات النفسية 

 (ٔكتقنياتها )

يتناكؿ المقرر أسس القياس النفسي، كنظرية القياس ككيفية بناء 

المقاييس النفسية كأساليب تقنينها، المهارات األساسية لتطبيق المقاييس 

 النفسية، ككذلك، مهارات كتابة التقارير النفسية  

المكتبة الرقمية  0761221

 للمصادر النفسية

قيمة كأهمية المعلومات المكتبات الرقمية ككيفية التعامل المقرر  يتناكؿ

مصادر المعلومات المختلفة  فى مجاؿ علم النفس مع التركيز على كمعها 

تقييم المعلومات كمهارات البحث عن المعلومات كالمصادر االلكتركنية 

 تطوير استراتيجيات بحث حسب الحاجةكالمسترجعة 

في مناهج البحث  0762101

العلوـ النفسية 

 كالسلوكية

يتناكؿ المقرر المناهج البحثية المختلفة المستخدمة في مجاؿ العلوـ 

النفسية كالسلوكية، كالتصاميم البحثية التي تتفق مع هدؼ البحث، 

كخطوات البحث العلمي كالمقاييس اإلحصائية المستخدمة في تحليل 

 البيانات، ككيفية الكتابة العلمية للبحث.

مناحى كنظريات  0762102

حديثة كمعاصرة 

فى علم النفس 

 االجتماعى

يتناكؿ المقرر المفاهيم األساسية في مناحي علم النفس االجتماعي الحديثة 

    نظريات المنحى السلوكي في كالمعاصرة، 

 نظريات المنحى المعرفي في علم النفس االجتماعيك علم النفس االجتماعي  

  تطبيقات ك اعيمناحي علم النفس االجتمك

 المناحي المعاصرة في علم النفس االجتماعي في تفسير الظواهر النفسية  

بناء عقلية بحثية  0760111

(ٔ) 

بناء العقلية البحثية على المستول الشخصي كالمجتمعي.  يتناكؿ المقرر

كتبصير الطالب بالمهارات كالقدرات التي يجب تنميتها لكي يصبح باحثنا 

ف المعلومات المستمدة من المقرر، كاالستفادة منها في تحليل متميزنا. توظي

 المعارؼ العلمية كإجراء البحوث الميدانية في المجاالت المختلفة.

مناحى حديثة  0762112

كمعاصرة فى علم 

 النفس

مناحي علم النفس الحديثة كالمعاصرة، كالموضوعات يتناكؿ المقرر 

كيفية تفسير كفهم كل كا..الخاصة بكل منحى، دراسة كتحليال كنقدن

بعض القضايا كمنحى للسلوكيات، كاألفكار، كالمشاعر اإلنسانية.

 .كاالهتمامات المعاصرة لكل منحى من مناحي علم النفس

استخدـا االحصاء فى  0762121

 البحوث النفسية

يتناكؿ المقرر المفاهيم األساسية في مجاؿ اإلحصػاء النفسػي كالخلفيػة    

حصائية  كتوظيف األسػاليب اإلحصػائية المناسػبة    النظرية للطرؽ اإل

 spssلهدؼ معين كطبيعة البحث عن طريق برنامج 
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 كلية اآلداب           

 التوصيف اسم المقرر كود المقرر

 اإلداريةالقيادة  0761201

 الفعالة

المحددات التي تسهم في تشكيل فعالية القيادة بغية فهمها يتناكؿ المقرر 

، كالنظريات المفسرة للسلوؾ القيادم، كالوقوؼ علي أسباب حدكثها 

ب قياس فعالية القيادة، أساليب تنمية المهارات القيادية، أساليب تنمية كاسالي

 المهارات القيادية

الموضوعات الخاصة بالظواهر االجتماعية المبنية على أسس يتناكؿ المقرر  المعرفة االجتماعية 0761202

          العمليات العقلية ، كمعرفية

توظيف التنمية المعرفية كي المسئولة عن التحكم في السلوؾ االجتماع  

 للنهوض بالسلوؾ االجتماعي

 –قاعة بحث  0760211

 (ٕالعقلية البحثية )

أهمية بناء العقلية البحثية للباحث من خالؿ طرح إستراتيجية عامة تتضمن 

مجموعة من الطرؽ كاألساليب التي تمكنه من ذلك كناقل، كناقد، كمضيف 

مية في المجاالت التطبيقية، للمعرفة، سبل توظيف المعلومات العل

 على المستول الشخصي، المهني، المجتمعي   -كالتوظيف الحكيم للمعرفة

بحوث حديثة  0761212

كمعاصرة فى علم 

 الثقافيالنفس عبر 

بالمفاهيم الرئيسية في مجاؿ علم النفس عبر الثقافي، يتناكؿ المقرر 

في تشكيل سلوؾ  كالظواهر المعاصرة التي يعني بدراستها دكر الثقافة

األفراد كنشأة الفركؽ بين أبناء الثقافات في مختلف الجوانب النفسية 

 البحوث عبر الثقافية كمناقشتها مناقشة نقدية       كاالجتماعية.

الفعالة  اإلدارة 0761221

 للعالقات الشخصية

على المستول الشخصي  تهاأهميكمفهوـ العالقات الشخصية يتناكؿ المقرر 

مشكالت  ك العالقات الشخصية كطرؽ تنميتها أنماط كأبعادك ،عيكالمجتم

تطبيقات عملية كإدارة العالقات الشخصية كالتوافق في العالقات الشخصية 

 كبحثية في مجاؿ اإلدارة الفعالة للعالقات الشخصية

ه أنواع التفكير كمهاراتكمعنى التفكير العلمي كأهميته  يتناكؿ المقرر تفكير علمي 0770101

التفكير االستداللي) استقراء، كاستنباط، كالمختلفة كاستراتيجيات تنميته 

 تقييم البحوث العلمية      كاستنتاج(، ككذلك التفكير اإلبداعي، كالناقد.

 مثل: يتناكؿ المقرر أساليب التحليل اإلحصائى متعدد التباين (ٔتحليل إحصائي ) 0761121

 Multivariate statistical analyses  Multiple 

regression, ANOVA ,Logistic regression, Survival 

analysis,  ANOVA, MANOVA and MANCOVA , 

Canonical correlation , Principal components 

analysis, Exploratory factor analysis, Cluster 

analysis , Discriminant function Logistic regression 

                  

المكتبة الرقمية  0761221

 للمصادر النفسية

قيمة كأهمية المعلومات المكتبات الرقمية ككيفية التعامل يتناكؿ المقرر 

مصادر المعلومات المختلفة  فى مجاؿ علم النفس مع التركيز على كمعها 

تقييم المعلومات كمهارات البحث عن المعلومات كالمصادر االلكتركنية 

 تطوير استراتيجيات بحث حسب الحاجةكالمسترجعة 
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 التوصيف اسم المقرر كود المقرر

يتناكؿ المقرر ماهية البرمجة العصبية، كأركانها األساسية، كعالقتها بعلم  البرمجة العصبية 0770201

 النفس، ككيفية االستفادة من تطبيقاتها ، كالخريطة الذهنية

 Structural equationيقدـ المقرر نموذج معادلة البناء  (ٕتحليل إحصائي ) 0770211

modeling (SEM)   الذل يمكن من فحص العالقات المتشابكة كالمتآنية

كالمتغيرات   Observed Variablesبين كل من المتغيرات الُمالحظة 

 . unobserved (latent) variablesغير الُمالحظة )الكامنة( 

طب نفسي عبر  0770212

 حضارم

قارنة ، كإجراء الدراسات يتناكؿ المقرر أهم مناهج البحوث الحضارية الم

الوبائية كتحديد نسب االنتشار فى مجاؿ المرض النفسى ، كالفركؽ بين 

الثقافات كالمجتمعات المختلفة فى ظهور كانتشار المرض النفسى ، كداللة 

 األعراض كالنظم التشخيصية فى عالقتها بالثقافة أك الحضارة

االضطرابات  0771101

 النفسية لألطفاؿ

مقرر االضطرابات النفسية لألطفاؿ الناتجة عن أسباب عضوية أك يتناكؿ ال

نفسية ، ككيفية تقديم برامج عالجية لألطفاؿ الذين يعانوف من تلك 

 االضطرابات

مناهج البحث في علم  0771102

 النفس الصحي

يتناكؿ المقرر التعريف بالمفاهيم كالنظريات في مجاؿ علم النفس الصحي 

علومات عن العوامل النفسية كالسلوكية المرتبطة ، كاكساب الطالب الم

بالصحة كالمرض كسلوؾ االدماف كأحد االمثلة علي السلوكيات غير 

الصحية كتنمية مهارات الطالب الخاصة باستخداـ مناهج البحث بهدؼ 

اجراء بحوث في علم النفس الصحي كتعزيز القدرة علي نقد كتقييم 

شورة في المجاؿ، ، باالضافة لمساعدة المناهج المستخدمة في البحوث المن

 الطالب علي اعداد البحث الخاص بهم في هذا التخصص

ة كتعديل إدار 0771121

 السلوؾ

يتناكؿ المقرر األسس النظرية كالتطبيقية لتعديل كادارة السلوؾ كالقدرة 

علي توظيف األساليب العالجية السلوكية المختلفة في مجاؿ الممارسة 

 ج السلوكيالمهنية كالعال

يتناكؿ المقرر العالقة بين اإلصابات العضوية فى المخ ك الجهاز العصبى ك  علم نفس عصبي 0771201

بين االختالالت الوظيفية فى السلوؾ لدل األسوياء أك المرضى النفسيين ، 

 كما يدرس كيفية القياـ بتقييم تلك الحاالت ككضع برامج التأهيل لها .

رض لألشكاؿ المختلفة من الفئات الخاصة من أمثلة حاملى زملة داكف ك يع فئات خاصة 0771211

الذاتوية ك الشلل الدماغى ،كما يعرض ألساليب التقييم ك التدخل المبكر ك 

 تنمية المهارات .

 Structural equationيقدـ المقرر نموذج معادلة البناء  (ٕتحليل إحصائي ) 0770211

modeling (SEM)  فحص العالقات المتشابكة كالمتآنية  الذل يمكن من

كالمتغيرات   Observed Variablesبين كل من المتغيرات الُمالحظة 

 . unobserved (latent) variablesغير الُمالحظة )الكامنة( 

 النفسية االسس 0772101

 االجتماعى للتغير

مفهوـ التغير االجتماعي كالمفاهيم هدؼ المقرر إلى تعريف الطالب بي

مرتبطة به، كعلى نظريات التغير االجتماعي. كدراسة عملية التغير دراسة ال
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 كلية اآلداب           

 التوصيف اسم المقرر كود المقرر

تحليلية تستهدؼ على جميع جوانبها النظرية كالواقعية كالتاريخية. 

كدراسة عمليات التحديث كالتنمية كالتغيرات الثقافية. إضافة إلى تتبع 

ض كإلقاء الضوء على بع عمليات التغير في المجتمعات المعاصرة عامة،

      مظاهر  التغير االجتماعي بالمجتمع المصرم

يتناكؿ المقرر معنى التفكير العلمي كأهميته كأنواع التفكير كمهاراته  العلمي التفكير 0772102

المختلفة كاستراتيجيات تنميته كالتفكير االستداللي) استقراء، كاستنباط، 

 البحوث العلمية     كاستنتاج(، ككذلك التفكير اإلبداعي، كالناقد. تقييم 

 كعمليات سلوؾ 0772121

 الجماعة

يتناكؿ المقرر مفهوـ الجماعة كتاريخ الجماعات كتكوينها، كالتماسك 

االجتماعي كسلوؾ الجماعات كأشكاؿ االتصاؿ كالتفاعل بين أعضائها 

كالتنافس بينهم ، كقياس فعالية الجماعات في المجتمع كالعالقات بين 

 كتطبيقات عملية على جماعات رسمية كغير رسمية. الجماعات المختلفة،

 النفسية األسس 0772201

 للعدكاف

كمظاهرة كأنماطه كأساليب قياس السلوؾ العدكاني يتناكؿ المقرر مفهوـ العدكاف 

كالنظريات  ،عوامل اجتماعيةأك عوامل نفسية سواء العوامل المؤثرة في صدكر ك

أثار السلوؾ العدكاني على المستول كمع المفسرة للعدكاف كالسلوؾ المضاد للمجت

تصميم برامج كأساليب تعديل سلوؾ األشخاص العدكانيين كالشخصي كاالجتماعي 

 إرشادية لضحايا العدكاف     

 تطبيقى بحث 0772211

 علم فى ميدانى

  االجتماعي النفس

يتناكؿ تدريب الدارسين كتنمية مهاراتهم البحثية، كالنقدية في مجاؿ 

م النفس االجتماعي، كذلك من خالؿ الربط بين النظرية كالبحث بحوث عل

في هذا المجاؿ، كتصميم البحوث التجريبية كالوصفية الخاصة بهذا المجاؿ 

 العلمي، إضافة إلى البحوث األساسية كالتطبيقة

 نفس علم 0772212

 المستهلك

شخصية  كذلك يهتم بدراسةكيتناكؿ دراسة السلوؾ االستهالكي ،

دكر الخدمة النفسية كالتي يمكن تقديمها  إيضاحمع  كالمنتج لك،المسته

االنتاجية كاالستهالكية، كما يهتم هذا الفرع بتوضيح دكر المؤسسات في 

كما يمكن أف يقدمه من خدمات نفسية في هذا   األخصائي النفسي كأهمية 

   المضمار

   

 
 



 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جمع كتحرير                                                                إعداد 

 د. سهير عبد الباسط، د. مها أحمد  د. حسن إبراهيم،         ٛٔٔ          أ.د/ هانئ محي الدين عطيه . ككيل الكلية       

  (الدراسات العلياالداخلية لكلية اآلداب بجامعة بني سويف.)مرحلة الئحة ا

 جامعة بني سويف         

 كلية اآلداب           

 شه الفلشفةق

 دكتوراق في اآلداب في التخصصات التالية:يمنح قسم الفلسفة درجتي الماجستير كال

 التخصص الدرجة الرقم الكودم

 فلسفة ماجستير في اآلداب 0860

 فلسفة دكتوراق في األداب 0870

 )خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات االختًارية(الفلشفة -أوال: درجة املاجشتري يف اآلداب 

 الفصل الدراسي األكؿ

 نوع المقرر عملي نظرم قرراسم الم كود المقرر

 أساسي --- ٖ قضايا الفلسفة اليونانية 0860101

 أساسي --- ٖ قضايا الفلسفة اإلسالمية 0860102

 اختيارم --- ٖ قضايا فلسفة العصر الوسيط 0860111

 اختيارم --- ٖ فلسفة اإلبداع 0860112

 تخصص بيني --- ٖ علم النفس المعرفي 0860121

 ي الثانيالفصل الدراس

 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي --- ٖ مناهج البحث الفلسفي 0860201

 أساسي --- ٖ الخطاب الفلسفي 0860202

 اختيارم --- ٖ فلسفة الركح 0860211

 اختيارم --- ٖ األخالؽ المهنية 0860212

 بينيتخصص  --- ٖ علم االجتماع المعرفي 0860221

 )خيتار الطالب مقررا واحدا مً املقررات االختًارية(الفلشفة -: درجة الدكتىراه يف اآلداب ثاىًا

 الفصل الدراسي األكؿ
 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي --- ٖ فلسفة األسطورة 0870101
 أساسي --- ٖ فلسفة التأمل 0870102
 بينيتخصص  --- ٖ ريةفلسفة التربية كالتنمية البش 0870121

 الفصل الدراسي الثاني
 نوع المقرر عملي نظرم اسم المقرر كود المقرر

 أساسي --- ٖ فلسفة التأكيل 0870201
 اختيارم --- ٖ قضية الحداثة 0870211
 اختيارم --- ٖ النقد كالثقافة 0870212
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 تىصًفات مقررات الدراسات العلًا

 قشه الفلشفة

 التوصيف مقرراسم ال كود المقرر

قضايا الفلسفة  0860101

 اليونانية

مفهوـ المثيولوجيا اليونانية ، العالقة بين األسطورة ك يتناكؿ المقرر 

الفلسفة، المحاكالت األكلي للتفلسف عند الحكماء السبعة ، البنية الثقافية 

اليونانية في ما قبل التفلسف، التفكير العلمي اليوناني، التفكير األخالقي 

ليوناني، البنية المعرفية الهيلنستيه، التفكير الديني اليوناني ، البنية القيمية، ا

 .الفلسفة الركمانية ك أثرها في الفكر الوسيط

قضايا الفلسفة  0860102

 اإلسالمية

البنية الثقافية اإلسالمية ،الفلسفة القرآنية ، العلوـ ك يتناكؿ المقرر 

الفلسفة اإلسالمية ، أصالة الفلسفة األصولية ، قضية التعريف ، مباحث 

اإلسالمية ككتابات المستشرقين ، القضايا الرئيسة في الفلسفة اإلسالمية ، 

الفكر السياسي اإلسالمي ، فلسفة التاريخ عند المسلمين ، المنطق عند 

 المسلمين ، الفكر الصوفي.

قضايا فلسفة  0860111

العصر 

 الوسيط

تية الفلسفية ، قضية الكريستولوجي، الهرطقة المصادر الالهويتناكؿ المقرر 

كقانوف اإليماف، قضية التسمية، طبيعة اهلل، خلق اهلل، اإلرادة ، الحب ، السياسة 

 ، األخالؽ ، أثر الفكر الطبيعي علي الفلسفة كالعلم ك السياسة.

، فلسفة اإلبداع فلسفةالنظريات ك المدارس الفكرية في مجاؿ  يتناكؿ المقرر فلسفة اإلبداع 0860112

المعرفة ، فلسفة العقل ، فلسفة النقد ، آليات القراءة ، التفكيك ، البنػاء ،  

 .  اإلبداع النقي

علم النفس  0860121

 المعرفي

هذا المقرر عددان من الموضوعات التي تتحدث عن العمليات العقلية تضمن ي

يبػدأ هػذا   التي تحدث داخل الدماغ، في نحاكلة لفهم السػلوؾ اإلنسػاني، ك  

المقرر بتعريف علم النفس المعرفػي )سػيكولوجية العمليػات المعرفيػة(،     

كمجاالت اهتمامه، كما يتضمن نموذج معالجة المعلومات، كالنماذج المفسرة 

لعملية االنتباق، ككػذلك النمػاذج كالنظريػات المفسػرة لعمليػة اإلدراؾ،      

تخيل، كاللغة، ككذلك الذاكرة قصيرة المدل كالذاكرة طويلة المدل، كال

 كالتفكير كحل المشكالت....

مناهج البحث  0860201

 الفلسفي

طبيعة العالقة بين الفلسفة ك المنهج ، المنهج ك النهج ،  يتناكؿ المقرر

مناهج العرض ، نهوج المعالجة ، التحليل ك السرد التاريخي، الوصف ، 

 .   المقارنة ، النقد ، التأكيل ، التفكيك ، البناء النقي

الخطاب  0860202

 الفلسفي

مفهوـ الخطاب ، الفرؽ بين الخطاب ك المشركع ، بناء يتناكؿ المقرر 

الخطاب ، البنية الثقافية المنتجة للخطاب ، مقومات الخطاب ، لغة الخطاب ، 

 مفهوـ الخطاب ، معوقات الخطاب ، غايات الخطاب

تافيزيقا ، البعد التاريخي لفلسفة الركح مفهوـ الركح ك المييتناكؿ المقرر  فلسفة الركح 0860211

، الركح في الفلسفات الشرقية القديمة ، الركح في الفكر اليوناني ، النفس ك 
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الركح في الكتابات الفلسفية ، خلود الركح عند الفالسفة ، فلسفة الركح في 

الثقافة المسيحية ، فلسفة الركح في اإلسالـ ، فلسفة الركح في الفكر 

 حديث ، الفلسفات الركحية المعاصرةاألكربي ال

األخالؽ  0860212

 المهنية

فلسفة القيم ك األخالؽ، األخالؽ النظرية ك التطبيقية ، يتناكؿ المقرر 

مفهوـ األخالؽ المهنية ، بواعث ظهور المصطلح ، األخالؽ المهنية في 

ة في ثقافات العالم القديم ، األخالؽ المهنية عند اليوناف ، األخالؽ المهني

المسيحية ، األخالؽ المهنية في اإلسالـ ، الفلسفة ك األخالؽ المهنية في 

 العصر الحديث

علم االجتماع  0860221

 المعرفي

يهدؼ المقرر الى التعريف بعلم االجتماع المعرفي كقضاياق ، ك التعرؼ على 

اـ ركاد هذا الميداف ، كتفسير العالقة بين المعرفة ك التفكير العلمي ، ك اسه

هذا الميداف في دراسة القيم ، كذلك باإلضافة إلى التعرؼ علػى المػنهج ك   

أساليب الدراسة في هذا الميداف ، ككيفية تطبيق مػنهج البحػث فػي علػم     

 االجتماع المعرفي بهدؼ دراسة موضوع متخصص

فلسفة  0870101

 األسطورة

ك الخياؿ، ماهية األسطورة، األسطورة بين التاريخ ك األدب  يتناكؿ المقرر

النسيج الفلسفي في  األسطورة، األساطير األخالقية في الحضارة الشرقية 

القديمة، أساطير خلق العالم ، األساطير السياسية ، أثر األسطورة في البنية 

 .الفلسفية ، األسطورة ك الميتافيزيقا، األسطورة ك اليوتوبيا

ية ك التأمل في الفكر الهندكسي كالبوذم، الرياضة الركحيتناكؿ المقرر  فلسفة التأمل 0870102

التأمل عند الفيثاغوريين ك أفالطوف ك أرسطو ك أفلوطين، التأمل ك التنسك 

الركحي في المسيحية ، التأمل ك الزهد في اإلسالـ ، التأمل ك الرياضة 

الركحية المعاصرة في الياباف ك كوريا ك الصين ك الهند، التأمل ك التجريد، 

تأكيل، التأمل ك التوحد ك االتصاؿ الركحي المباشر، التأمل ك التأمل ك ال

 اإلبداع الفني

فلسفة التربية  0870121

كالتنمية 

 البشرية

مفهوـ فلسفة التربية ، أثر البيئة علي تكوين العقل كتنمية يتناكؿ المقرر 

القدرات اإلبداعية، البرامج التربوية في الشرؽ القديم ، البرامج التربوية 

اليوناف، البرامج التربوية المسيحية ، البرامج التربوية اإلسالمية ،  عند

العلوـ التربوية في العصر الحديث، فلسفة التربية التطبيقية ك التنمية 

 البشرية في الفلسفة المعاصرة، فلسفة العقل ك الطاقة اإلنسانية.

،  الحدكد التاريخية ك المعرفية مفهوـ النص ، أشكاؿ النص  يتناكؿ المقرر فلسفة التأكيل 0870201

للنص ، آليات التفسير ، نظريات التأكيل ، الرمز ، الشفرات ، النص المسكوت 

 عنه ، لغة الجفر، اللغة القرشونية، لغة النت.

مفهوـ الحداثة، الحداثة ك الفلسفة الحديثة ، الحداثة مذهب  يتناكؿ المقرر قضية الحداثة 0870211

نقد الواقع، الحداثة كنقد اإلنساف ، الحداثة ك نهوج ك منهج، الحداثة ك 

القراءة ، الحداثة ك األخالؽ ، الحداثة ك الدين ، الحداثة كالمعرفة، الحداثة 

 ك الثورة علي السلطة، الحداثة ك السياسة
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ة علي مفهوـ الثقافة ، مفهوـ النقد ، النقد الثقافير، أثر البيئ يتناكؿ المقرر النقد كالثقافة 0870212

العقلية الناقدة ، النقد الثقافي ك القيم ، النقد الثقافي ك اإلبداع ، النقد 

 الثقافي ك اإلصالح ، النقد الثقافي ك الثورة ، النقد الثقافي كالالنسقيه.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


