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لغایاتوأهدافها االستراتیجیة واتهاورسالكلیة اآلداب رؤیة 
الرؤیة 

مجاالت اللغات واآلداب والعلوم العلمى فىصیاغة مستقبل المعرفة والبحث فيإلسهام الفعال ا
ونشر الثقافة والوعي بها، وتأكید القیم اإلنسانیة الرفیعة بهدف الوصول إلى اإلنسانیة واالجتماعیة،

.ىوضع تنافسي عالم
الرسالة

فىم العلم والمعرفة والثقافة یتقدتلتزم بعلیمیة حكومیة جامعة القاهرة مؤسسة ت،كلیة اآلداب
وتركز على إكساب الدارسین المعارف . تخصصات اآلداب واللغات والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

ًمحلیا واقلیمیاقادرین على المنافسة فى سوق العملمما یجعلهم التخصصیة، وتنمیة مهاراتهم ، من ًٕ
دائمة أكادیمیة حریةظل فى مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا، فىةتمیزمةتعلیمبرامج خالل تقدیم 

یعمل على تعزیز وفى إطار شراكة مجتمعیة فاعلة، ونظام إداري داعمعلمى عالمى،وبحث
.االنتماء الوطنى
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.انس أو الدراسات العلیاجدیدة سواء على مستوى اللیس
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تقدیم

بجامعـة القـاهرة، حیـث إن آدابهـذه الالئحـة نقلـة نوعیـة فـى قطـاع الدراسـات العلیـا بكلیـة مثـلت
سـنوات، تطبیقهـا سـتقد مـر علـى ) تمدةبنظام الساعات المع٢٠١١الئحة (الالئحة الحالیة المطبقة 

فـى عـدد البـرامج اًة بهـا، وهـذا مـا یظهـر جلیـفى البرامج والمقررات المطروحـاًا مهمًوتطلب هذا تحدیث
الجدیـدة التــى طلبــت األقــسام طرحهــا، ثــم فــى عــدد المقــررات التــى تــم اســتحداثها، عــالوة علــى الحاجــة 

ه تجربــة تطبیـق نظــام الــساعات المعتمــدة فــى الكلیــة تــتالءم مـع مــا كــشفت عنــمراجعــة المــواد كــىإلـى 
.خالل السنوات الماضیة

وممـا هــو جـدیر بالــذكر، فــإن الالئحـة المقترحــة قــد اعتمـدت فــى إعــدادها علـى تحقیــق المهــارات 
للمعــاییر القیاســیة لبــرامج الدراســات العلیــا والمعــاییر القومیــة اًة فــى بــرامج الدراســات العلیــا طبقــالــوارد

، الـــصادرة مـــن الهیئـــة القومیـــة لـــضمان جـــودة التعلـــیم واالعتمـــاد، داباآلیـــة المرجعیـــة لقطـــاع األكادیم
عالوة على االسترشاد باإلطار العام الموحد للـوائح الدراسـات العلیـا بنظـام الـساعات المعتمـدة بجامعـة 

اسـات العلیـا بكلیـةیـة لبـرامج الدرعلى المعاییر األكادیماًأن هذه الالئحة قد اعتمدت تمامكما. القاهرة
.الالئحةالمعاییر المعتمدة و، من أجل تحقیق التناغم والتنسیق بین ٢٠١٥جامعة القاهرة اآلداب 

:ویمكن تحدید أسباب إعداد هذه الالئحة وأهدافها ودوافعها على النحو التالي
معــاییر فــى یــةأئحــة التــى ســبقتها، لــم ترتكــز علــى ، والال)٢٠١١(أن الالئحــة الحالیــة المطبقــة : ًأوال

لـــسعي اًونظـــر. إعــدادها، ســـواء معـــاییر لجنـــة القطـــاع أو معـــاییر الهیئـــة القومیـــة لـــضمان الجـــودة
ـــى االعتمـــاد كـــان ضـــروریا إعـــداد معـــاییر بعـــد ظهـــور المؤســـسى،الكلیـــة الحثیـــث للحـــصول عل

.الالئحة
معمـــول بهـــا ة الظهـــور مجموعـــة مـــن الـــسلبیات عنـــد التطبیـــق الفعلـــى لالئحـــة الـــساعات المعتمـــد: ًثانیـــا

: تمثلت فى) ٢٠١١(
الستكمال الطالب متطلبات البرامج للحصول علـى الدرجـة، محددةتحدید فترات زمنیة عدم .١

بتـسجیل خطـة الماجـستیر والـدكتوراه فـور االنتهـاء الطـالب عـدم التـزام األمر الـذى أدى إلـى 
.من المقررات

توراه بثالثة  طالب على األقل لبـدء دید الحد األدنى للطالب فى درجتي الماجستیر والدكتح.٢
الدراســة، فـــي حـــین أن هـــذا یتعــارض مـــع أعـــداد الطـــالب القلیلــة للغایـــة فـــى بعـــض األقـــسام 

.خاصة فى برامج الدكتوراه



٢٠١٨دلیل الالئحة الجدیدة للدراسات العلیا 

١٠

.افهمأدى إلى اختالف صیاغة بعض القواعد .٣
عــدم التحدیــد القــاطع لطبیعــة بــرامج الــدبلوم والــسماح للطــالب الحاصــلین علــى بعــض الــدبلومات .٤

وأدى هـذا إلـى اخـتالف ،من الكلیة بمواصلة الدراسـات العلیـا علـى مـستوى الماجـستیر والـدكتوراه
فـــي الالئحـــة الحالیـــة علـــي نـــوع وشـــروط كـــل دبلـــوم صق بـــین أقـــسام الكلیـــة، ولـــذا تـــم الـــنالتطبیـــ

الحریـة لألقـسام الختیـار مـا على أن تترك،الدراسة بعد الحصول علیهالطالب ٕوامكانیة مواصلة 
.سبهاینا

الحاجة إلي أعـداد بـرامج دراسـات علیـا جدیـدة لـم تكـن مطروحـة مـن قبـل لمالحقـة التقـدم العلمـى .٥
:قسام طرح البرامج المستحدثة التالیةمل فى هذه المجاالت، لذا طلبت األواحتیاجات سوق الع

الدبلوم المهنى فى الدراسات الفلسفیة البینیة.
دبلوم إدارة المعرفة.
در التعلمدبلوم مراكز مصا.
دبلوم النشر اإللكترونى.
دبلوم إدارة الوثائق الجاریة.
دبلوم األرشیف.
دبلوم تحقیق الوثائق.
دبلوم المهنى فى الوثائق.
دبلوم تحقیق التراث.
دبلوم الترجمة الیابانیة.
دبلوم التنمیة البشریة.
دبلوم دراسات اإلبداع وتطبیقاته.
الماجستیر فى علم النفس التربوى.
الماجستیر فى علم النفس البیولوجى.
سیاسات الترجمةفى ماجستیر ال.
ماجستیر فى اللغة االیطالیةال.
ماجستیر فى األدب االیطاليال.
دكتوراه فى اللغة االیطالیةال.
الدكتوراه فى األدب االیطالي.
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الدراسات األسریةفى دبلوم ال.
 الالتینىالدكتوراه فى اللغة الالتینیة واألدب.
الدكتوراه فى اللغة الیونانیة واألدب الیونانى.

التقــدم العلمــى  والمعرفـــى فــى مجــاالت بـــرامج الدراســات العلیــا بالكلیـــة الــذى أدى باســتمرار إلـــى .٦
، ادة ترتیـب المقـررات داخـل البـرامجٕظهور الحاجـة إلـى تغییـر بعـض مـسمیات المقـررات والـى إعـ

هــذا التقــدم المعرفــى والتــداخل البینــى بــین فــروع المعرفــة، لثــم إلــى إدخــال مقــررات جدیــدة تالحــق
ٕفى المسمیات وفى الترتیب وادخال مقررات جدیـدة بنـسبة ال تقـل اًنستطیع أن نلمح بوضوح تغییر

.٢٠١١علي البرامج الموجودة فى الئحة % ٥٠-٤٠عن 
ة تحتـاج إلـى زیـادة هناك مطالب كثیـرة مـن األقـسام بـأن طبیعـة الدراسـات اللغویـة واإلنـسانیتكان.٧

عـدد الــساعات المعتمــدة بالنــسبة إلعــداد الرســائل، وتــم بالفعــل فــى الالئحــة المــستحدثة زیــادة عــدد 
مطلوبـة لمـنح الساعات المخصصة للرسائل سواء للماجستیر لتصبح نحو نـصف عـدد سـاعات ال

.درجة الدكتوراهبالنسبة للساعات المطلوبة لمنح %٧٠درجة ولتصبح ال
مـــن تعـــدد البـــرامج التـــى ) منهـــا قـــسم اللغـــات الـــشرقیة علـــى ســـبیل المثـــال(ألقـــسام عانـــت بعـــض ا.٨

وعــدم وجــود خطــوط فاصــلة واضــحة بینهــا، لهــذا قــام القــسم بتنظــیم هــذه البــرامج ،طرحهــا القــسم
.وتحدید العالقات بینها مع دمج بعض البرامج المتشابه به

صــة فیمــا یتعلــق بمواعیــد اختبــارات خابو، هنظمــت الالئحــة المــستحدثة متطلبــات القبــول وشــروط.٩
٢٠١١التحریــر العلمــى والكتابــة الفنیــة وشــروط اجتیــاز دورات لغــات محــددة ، اذ لــم تكــن الئحــة 

.تنص على ذلك فیما یتعلق بدورة الكتابة الفنیة
بعـــد أن كـــان شـــرط الوافـــدین فــى مـــصریــسرت الالئحـــة المـــستحدثة شـــروط مــدة إقامـــة الطـــالب .١٠

ایجاد صعوبات اجتماعیة ومالیـة كبیـرة لهـؤالء الطـالب، لـذا راعـت الالئحـة فياًقضاء المدة سبب
للبقــاء بمــصر طــوال العــام اًولكنهــا اعتبــرت أن الطالــب مــضطر،الجدیــدة تطبیــق شــروط اإلقامــة

ة، أى أن الجامعى الخـاص بـالمقررات لمـدة عـام دراسـى كامـل ، وهـذا یكفـى لتحقیـق شـرط اإلقامـ
.ولیس من تاریخ تسجیل الرسالة،بحت من تاریخ القید بالبرامجصأالمدة المحسوبة للطالب 

الئحـةل المراحل حتـى مناقـشتها، ألن حددت الالئحة المستحدثة إجراءات تسجیل الرسالة فى ك.١١
.تركت ذلك لألقسام مما أدى إلى اختالف التطبیقات٢٠١١عام
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نـــسحاب واإلضـــافة فــــى مواعیـــد محـــددة خاصـــة باالبااللتـــزامالـــشكاوى الخاصـــة بعـــدمتكـــررت .١٢
إلــى ارتبــاك فــى اعــداد جــدول االمتحانــات وعملیــات رصــد النتــائج ، ممــا أدىالمقــررات الدراســیة 

.وراعت بالمثل مد القید  وتحدید إجراءات ومدد والحاالت التى یسمح بها بوقف القید. بعد ذلك
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الجزء األول
القواعد العامة للدراسات العلیا

. جامعــة القــاهرة بجمیــع برامجهــااآلدابعلــى المتطلبــات الموحــدة لكلیــة تــشتمل القواعــد العامــة
تعكـس الحـد األدنـى لمتطلبـات القبـول لـدى : اًثانیـ. لكلیة وعراقتهـاامكانة :ًوتعكس القواعد العامة، أوال

كمـة، تعبـر القواعـد العامـة عـن الحـد األدنـى مـن االشـتراطات الحااًثالثـ. غبین فى االلتحاق بالكلیـةالرا
علــى أن تكــون ملزمــة، وعلــى أن تتــضمن الالئحــة الداخلیــة للكلیــة أیــة لجمیــع بــرامج الدراســات العلیــا

، استرشــدت هــذه القواعــد باإلطــار الموحــد للــوائح اًرابعــ. افیة تعكــس طبیعــة تخصــصاتهامحــددات إضــ
رامج الدراسـات ، حققـت الالئحـة فـى بـاًخیـرأو. اعات المعتمدة بجامعة القاهرةالدراسات العلیا بنظام الس

كادیمیـــة ســـات العلیـــا والمعـــاییر القومیـــة األالعلیـــا المهـــارات الـــواردة فـــى المعـــاییر القیاســـیة لبـــرامج الدرا
الــصادرة عـن الهیئــة القومیـة لـضمان جــودة التعلـیم واالعتمــاد، باإلضـافة إلــى اآلدابالمرجعیـة لقطـاع 

ها الكلیة فى إعدادها للمعاییر األكادیمیة هذه هى المعاییر التى اعتمدت علی. قوانین تنظیم الجامعات
الحثیث نحو الحصول على االعتمادى الكلیةلسعاًبطلبوصفها مت٢٠١٥لبرامج الدراسات العلیا عام 

.األكادیمى المؤسسى
جامعة القاهرةاآلدابالدرجات التي تمنحها كلیة : )١(مادة

اللتحــاقهم اًریجیهــا درجــات معتمــدة طبقــقــاهرة خبجامعــة الاآلدابح الدراســات العلیــا بكلیــة مــنت
.البرامج األكادیمیة، أو البرامج المهنیة: بأحد المسارین التالیین

)بأنواعها(مات الدراسات العلیا دبلو-١
تــشمل دراســات ذات طبیعــة أكادیمیــة لتنمیــة المعــارف والمهــارات لــدى دارســیها، كمــا أن بعــضها 

تمنح درجات علمیة أعلى مثـل بـرامج الماجـستیر، وذلـك یؤهل الحاصلین علیها لاللتحاق ببرامج 
.طبقا لنوع الدبلوم

الماجستیر -٢
تشمل دراسات ذات توجه بحثى لترسیخ المفاهیم األساسیة ودعم القاعدة المعرفیة لدى الباحث 

ویجب أن یتحقق لدى جمیع دارسى الماجستیر األكادیمى مكتسبان رئیسیان . وتنمیة مهاراته
:هما،)كتسباتضمن عدة م(
البحث العلمىتعلم منهج.
مستوفاة األركاندرة على كتابة رسالة علمیة سلیمةالق.
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 یشترط للحصول على الماجستیر اجتیـاز حـد أدنـى مـن الـساعات المعتمـدة للمقـررات الدراسـیة
.باإلضافة إلى تقدیم رسالة علمیة مقبولة

الدكتوراه -٣
بیعــة بحثیــة أصــیلة، وتمــنح حاملهــا أعلــى شــهادات تــشمل دراســات أكادیمیــة متخصــصة ذات ط

التخــصص فــى مجــال الدراســة، ویــشترط للحــصول علــى درجــة الــدكتوراه تحقیــق حــد أدنــى مــن 
وعلـى الطالـب . الساعات المعتمدة للمقررات الدراسیة باإلضافة إلـى تقـدیم رسـالة علمیـة مقبولـة

:أن یمنح درجة الدكتوراه، وهىأن یبرهن على قدرته على تحقیق ثالثة متطلبات رئیسة قبل 
 القــدرة علــى اســتیعاب المعلومــات التخصــصیة وتحلیلهــا وعرضــها وااللمــام بالمــستجدات فــى

.مجال البحث
تقدیم رسالة مستوفاة األركان مع القدرة على الدفاع عن نتائجها.
تقدیم إضافة علمیة جدیدة لم تكن موجودة قبل اجراء البحث.
سة ومدتهامواعید الدرا):٢(مادة 

:یشتمل العام األكادیمى على فصلین دراسیین رئیسیین-١
١٥-١٤یبـــدأ بالنـــصف الثـــانى مــن شـــهر ســـبتمبر ویـــستمر لمـــدة : الفــصل الدراســـى األول

.أسبوعا ال تشمل فترة االمتحانات النهائیة
١٥-١٤یبـــدأ بالنـــصف الثـــانى مـــن شـــهر فبرایـــر ویـــستمر لمـــدة : الفـــصل الدراســـى الثـــانى

.وعا ال تشمل فترة االمتحانات النهائیةأسب
یسمح بناء على طلب مجلس القسم وموافقة مجلس الدراسات العلیا ثم موافقة مجلس الكلیة بفتح - ٢

. أسابیع في حالة الضرورةستةفصل صیفى یستمر لمدة 
:یلتحق في الفصل الصیفي حاالت الطالب التالیة-٣

كمال ساعات المقررات المعتمدة المطلوبةالطالب الذي ینقصه مقرر أو مقرران الست.
الطالب الراسب في مقرر أو مقررین.
الطالب الراغب في التحسین في مقرر أو مقررین.

).ساعات معتمدةست(الحد األقصى للتسجیل في الفصل الصیفي مقرران -٤
، )ســى رئیــسىمــع بدایــة كــل فــصل درا(اًستجدین أو المــستمرین مــرتین ســنوییفــتح بــاب القیــد للمــ-٥

. ویتم التسجیل للفصل الصیفى، إن وجد، بنهایة الفصل الثانى
.یسجل الطالب المواد المطروحة فى الفصل الذى یلتحق به-٦
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الشروط العامة للقید ببرامج الدراسات العلیا): ٣(مادة 
للتخصص، من إحدى كلیات جمهوریة مـصر اًاللیسانس، وفق/درجة البكالوریوسالحصول على - ١

مــن أحــد المعاهــد أو ) مــن قبــل المجلــس األعلــى للجامعــات(لعربیــة أو علــى درجــة معادلــة لهــا ا
.الكلیات العلمیة المعترف بها

علــى األقــل ) تقــدیر عــام جیــد٢.٣٣٣أو معــدل تراكمــى +C(جیــدالحــصول علــى تقــدیر عــام- ٢
. )ًجداجیدBبتقدیر لمدة عامینأو أى دبلوم تخصصى(بمرحلة الدرجة الجامعیة األولى 

دبلوم بینى لمدة عام یعقبه دبلـوم تخصـصى لمـدة عـام أخـر، كـى یلتحـق الطالـب الحصول على- ٣
ًطبقـا لـشروط األقــسامالتخصــصىببرنـامج الماجـستیر مـن القــسم الـذى حـصل منــه علـى الـدبلوم

.دون النظر إلى تقدیر الدرجة الجامعیة األولى
ـــة الماجـــستیر لاللتحـــاق علـــى ٣أو معـــدل تراكمـــى Bالحـــصول علـــى تقـــدیر عـــام - ٤ األقـــل بمرحل

. ببرنامج الدكتوراه
.استیفاء الطالب لجمیع المستندات المطلوبة التى تحددها إدارة الدراسات العلیا والبحوث بالكلیة- ٥
ن تتماشــى مــع القواعــد أات یــضعها مجلــس القــسم المخــتص علــى اســتیفاء الطالــب ألى اشــتراط- ٦

. العامة لالئحة
ن التجنید مع االلتزام بالقواعد المنظمة فى هذا الشأن والمنصوص علیهـا تحدید الطالب موقفه م- ٧

.بقانون تنظیم الجامعات
.موافقة جهة العمل الحكومیة على الدراسة في حال عمل الطالب بالحكومة- ٨

الدراسة بنظام الساعات المعتمدة): ٤(مادة 
ویـستند . نظـام الـساعات المعتمـدةجامعـة القـاهرة تتبـع اآلدابجمیع برامج الدراسات العلیا بكلیـة - ١

النظـــام فـــى األســـاس إلـــى حریـــة الطالـــب فـــى اختیـــار مجموعـــة مـــن المقـــررات محـــددة بـــساعات 
معتمـــدة، مـــع الـــسماح بـــاختالف كـــم الـــساعات المعتمـــدة التـــي یـــستطیع الطالـــب دراســـتها خـــالل 

تتجــاوز ال أرات الطالــب وحالتــه الدراســیة علــى األســبوع الواحــد مــن طالــب إلــى آخــر، حــسب قــد
ویتـیح ).اًسـبوعیأسـاعة معتمـدة ١٢(لداخلیـة للكلیـة الحد األقصى وفقا لقواعـد محـددة بالالئحـة ا

ٕذلك النظام الفرصة للطالب للتحویل من والى الجامعـات األجنبیـة مـع امكانیـة تحویـل الـساعات 
اء هیئـة یقـوم القـسم المخـتص بتكلیـف مرشـد أكـادیمى، مـن أعـض. المعتمدة المجتازة وفقا للقواعد

التــدریس، لكــل مجموعــة مــن طلبــة الدراســات العلیــا یكــون مــسئوال عــن إرشــادهم ومتــابعتهم وعــن 
دارة الدراســـات العلیـــا لحـــین تـــشكیل لجنـــة اإلشـــراف إد تـــسجیلهم للمـــواد قبـــل العـــرض علـــى اعتمــا
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.العلمى على الرسالة بالكلیة
اسـي بالنـسبة إلـى المقـررات المعتمـدة هـى وحـدة قیـاس دراسـیة لتحدیـد وزن كـل مقـرر درالـساعة- ٢

:األخرى، وهى تعادل
ا للمحاضرات النظریة،  أوًسبوعأ١٥دقیقة فى األسبوع لمدة ٥٠-
أســـبوعا للتمـــارین المعملیـــة واالكلینیكیـــة، أو التطبیقیـــة أو ١٥دقیقـــة فـــى األســـبوع لمـــدة ١٠٠-

. المیدانیة
ى مــن ذلــك المقــررات ویــستثن،مــن درجــات كــل مقــرر%) ٥٠(تخــصص ألعمــال الفــصل نــسبة -٣

. ویحددها القسم المختصالتي تعامل معاملة المشروع
ودون االطـالع علـى ،یجب إعالم الطالب، كل على حدة، بنتیجته فـي أعمـال الفـصل الدراسـي-٤

.نتائج اآلخرین قبل بدء امتحانات نهایة الفصل بأسبوع علي األقل
واالجتماعیــة التــي تعتمــد علــى البحــوث والمناقــشات لطبیعــة المقــررات فــى العلــوم اإلنــسانیةاًنظــر-٥

) ٦٠(النهــائي و)والــشفوى إن وجــد(دقیقــة فــى كــل مقــرر لالختبــار التحریــري) ١٢٠(یخــصص 
دقیقة لتقییم الطالب فى البحوث والتكلیفـات بـشكل شـفوي فـى الفـصل الدراسـي وبالتـالي فـإن كـل 

.یقابلها أیضا ساعة من االختباراتساعات معتمدة سوف ) ٣(ساعة معتمدة فى كل مقرر مدته 
مـن الـساعات المطلوبـة ألي مقـرر % ٧٥یجب علي الطالب استیفاء نسبة حـضور ال تقـل عـن -٦

.للسماح بدخول امتحان آخر الفصلكشرط
ال بعـد إ(pre-requisite)ال یسمح للطالب بتسجیل مقرر دراسي یتطلب دراسة مقرر آخر قبله -٧

. اجتیاز هذا المتطلب
ال یجــوز أن تكــون هنــاك مقــررات بــالعنوان ذاتــه والمحتــوى نفــسه فــى أكثــر مــن برنــامج دراســات -٨

. علیا
الستیفاء متطلبات أكثر من درجة علمیة واحدة وال یجـوز نفسهال یجوز استخدام المقرر العلمي-٩

لــدرجتین عتمــدة الطالــب نفــسه أن یــستخدم المقــرر ذاتــه مــرتین الســتیفاء متطلبــات الــساعات الم
.علمیتین مختلفتین

یجـــوز لمجلــــس الكلیـــة بنــــاء علــــى اقتـــراح مجلــــس القـــسم المخــــتص معادلــــة مقـــررات مــــن بــــین -١٠
لهـذه الالئحـة بالكلیـة، اًجة إذا سبق للطالب اجتیازها طبقـالمقررات المطلوبة للحصول على الدر

امعــات خــالل أو فــى كلیــة أخــرى أو معهــد علمــي منــاظر معتــرف بــه مــن المجلــس األعلــى للج
الـــسنوات الخمـــس الـــسابقة علـــى قیـــده بالبرنـــامج، وتحتـــسب ســـنوات وقـــف القیـــد ضـــمن الـــسنوات 
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علـى األقـل ) ٣,٠(Bجید جـدا الخمس المتاحة، وأن یكون قد حصل فى كل مقرر على تقدیر 
. على األقل بالنسبة لبرامج الدبلوم) ٢.٠(Cبالنسبة لبرامج الماجستیر والدكتوراه أو تقدیر 

ســــاعات ) ٩(ســــاعات معتمــــدة للــــدكتوراه، وال تتجــــاوز ) ٦(ال تتجــــاوز ســــاعات تلــــك المقــــررات -١١
مـــن الـــساعات اإلجمالیـــة للمقـــررات المطلـــوب اســـتیفاؤها % ٥٠معتمـــدة للماجـــستیر، وال تتجـــاوز 

. ببرنامج الدبلوم المناظر
وســط التراكمــي فــى حــساب المتیعفــى الطالــب مــن هــذه الــساعات فقــط دون أن تــدخل تقــدیراتها-١٢

للــدرجات، والــذى یــتم حــسابه بــالرجوع لتقــدیرات المقــررات التــى تمــت دراســتها بالفعــل مــن العــام
. خالل التسجیل بالبرنامج

:السابق على حالتین فقط٤.١٢تنطبق شروط اإلعفاء المذكورة بالبند -١٣
ضاء المـدة أو عـدم مثـل انقـ(الطلبة الذین تم شطب قیـدهم لألسـباب المـذكورة الحقـا بالالئحـة -

).استیفاء الحد األدنى من الساعات المعتمدة أو غیرها
أخــــرى، معتــــرف بهـــــا مــــن المجلــــس األعلـــــى ) أو معاهــــد(الطلبــــة المحولــــون مــــن جامعـــــات -

.للجامعات، ولم یمنحوا درجات أخرى بموجب المقررات المراد معادلتها
البرامج المستحدثة): ٥(مادة 

الموافقــة علــى اســات العلیــا وموافقــة مجلــس الكلیــة یجــوز لمجلــس الجامعــة الدرلجنــةبنــاء علــى اقتــراح 
:طرح برنامج مستحدث للدراسات العلیا یتبع نظام النقاط المعتمدة المعمول به فى حالتین

أن یكـون البرنــامج الجدیـد ضــمن أحــد البـرامج المــشتركة مـع الجامعــات التــى سـبق لهــا الحــصول - ١
.مكتب الدولي بالجامعةعلى موافقة الجامعة من خالل ال

. أن یستوفى البرنامج الجدید اشتراطات نظام الساعات المعتمدة- ٢
مصروفات الدراسة): ٦(مادة 

٦المـــستجدین وبأســـابیع مـــن بدایـــة التـــسجیل للطـــال٤تحـــصل المـــصروفات فـــى موعـــد أقـــصاه - ١
یــام بعــد عــشرة أویــسمح للطــالب المتخلفــین بــدفع المــصروفات خــالل . أســابیع للطلبــة المــستمرین

ًواال یلغـــى التـــسجیل تلقائیـــ،%١٠ضـــافة غرامـــة تـــأخیر مقـــدارها إالموعـــد األقـــصى مـــع  ـــك إ وذل
.ضمانا اللتزام الطالب

تتضمن المصروفات مـساهمات تـساوى عـدد الـساعات المعتمـدة المـسجلة بـذات الفـصل الدراسـى - ٢
.لتى تقررها الكلیةمضروبة في تكلفة الساعة الواحدة بالبرنامج عالوة على مساهمات التطویر ا
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التقدیرات): ٧(مادة 
لكل ساعة معتمدة، حیث تعبر ) المستخدمة فى حساب المتوسط التراكمى(تقدر نقاط التقدیر - ١

عن طالب Bعن الطالب الحاصلین على ممتاز، وتعبر التقدیرات فئة Aالتقدیرات  فئة 
حالة الطالب الحاصلین Cالدراسات العلیا الحاصلین على جید جدا، وتعكس التقدیرات فئة

وال یرقى مستواهم لمرحلة الى حالة طالب راسبینFوأخیرا یشیر التقدیر . على جید ومقبول
.الدراسات العلیا

)٢(یتم االلتزام بالنسب المئویة المقابلة للتقدیرات والنقاط على النحو المبین فى الجدول رقم - ٢
)٢(جدول رقم 

النقاطالتقدیرالرمزالدرجة
٤ممتازAفأكثر٩٥

٣.٦٦٦ممتازA- ٩٥الى أقل من ٩٠من 
٣.٣٣٣جید جدا+٩٠Bالى أقل من ٨٥من 
٣ًجید جدا٨٥Bإلى أقل من ٨٠من 
٢.٦٦٦جید مرتفع-٨٠Bإلى أقل من ٧٥من 
٢.٣٣٣جید+٧٥Cإلى أقل من ٧٠من 
٢مقبول٧٠Cإلى أقل من ٦٥من 

١-١.٣راسب٦٥Fأقل من 
IncompleteIغیر مكمل متطلبات المقرر 

ListenerLمستمع 

تعطى عند رسوب الطالب فى مناقشة الرسالة 
Unsatisfactoryغیر مرضى : العلمیة

U

Forcedإنسحاب أجبارى من المقرر 

Withdrawal

FW

WithdrawalWمنسحب من المقرر 

تى تمت دراستها بالكلیة أو خارجها ویحتسب المعدل التراكمى لكل تذكر بالشهادة المقررات ال- ٣
.المقررات
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متوسط النقاط): ٨(مادة 
CGPA Cumulativeوالمتوسط التراكمى العامGPAلمتوسط التراكمى الفصلیتم حساب ا- ١

Grade Point Average,للدرجات كالتالى:
الطالـب مـن درجـات فـى الفـصل هو متوسط حـصل علیـهGPAالمتوسط التراكمى الفصلى-

.الدراسى الواحد لجمیع المقررات بذات الفصل
هو متوسط حصل علیه الطالـب مـن درجـات خـالل جمیـع CGPAالمتوسط التراكمى العام-

.  الفصول الدراسیة بالبرنامج لجمیع المقررات بكل الفصول
ل فیه على تقدیر أقل على الطالب إعادة دراسة أى مقرر إجبارى حال الرسوب فیه أو الحصو- ٢

.من جید، ویحتسب التقدیر الذي یحصل علیه الطالب عند اإلعادة
إعـــادة ، أى ٨.٢عنـــد الرســـوب بمقـــرر اختیـــارى أو بینـــى یحـــق للطالـــب اتبـــاع المـــذكور بالبنـــد - ٣

آخــر بـدیل، وفـى تلـك الحالـة یحــسب للطالـب التقـدیر االخیـر فــى المقـرر نفـسه أو دراسـة مقـرر
.كمىحساب المتوسط الترا

یسمح للطالب بدراسة المقرر ذاته السابق نجاحه فیه بغرض تحسین المعـدل التراكمـى، وعندئـذ - ٤
. یحتسب له التقدیر األعلى فقط

الحد األدنى للنجاح بأى مقرر): ٩(مادة 
:الحد األدنى للنجاح بأى من المقررات طبقا للبرنامج المناظر) ٣(یبین الجدول التالى رقم - ١

)٣(جدول رقم 
برامج األكادیمیة والمهنیةال

Cالدبلوم

+Cالماجستیر

+Cالدكتوراه

+Cىالتأهیل

: ٦و٥و٤ول رقماالماجستیر والدكتوراه على النحو المبین فى الجدوات الدبلومتقییم درج- ٢
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دبلومدرجة ال: ًأوال
)٤(جدول رقم 

النقاطالتقدیرالرمزمجموع الدرجات
٤ممتازAفأكثر٩٥

٣.٦٦٦ممتازA- ٩٥الى أقل من ٩٠من 
٣.٣٣٣جید جدا+٩٠Bالى أقل من ٨٥من 
٣ًجید جدا٨٥Bإلى أقل من ٨٠من 
٢.٦٦٦جید مرتفع-٨٠Bإلى أقل من ٧٥من 
٢.٣٣٣جید+٧٥Cإلى أقل من ٧٠من 

٢مقبول٧٠Cإلى أقل من ٦٥من 
درجة الماجستیر: ًثانیا

)٥(م جدول رق
النقاطالتقدیرالرمزمجموع الدرجات

٤ممتازAفأكثر٩٥
٣.٦٦٦ممتازA- ٩٥الى أقل من ٩٠من 
٣.٣٣٣جید جدا+٩٠Bالى أقل من ٨٥من 
٣ًجید جدا٨٥Bإلى أقل من ٨٠من 
٢.٦٦٦جید مرتفع-٨٠Bإلى أقل من ٧٥من 
٢.٣٣٣جید+٧٥Cإلى أقل من ٧٠من 

درجة الدكتوراه: ًالثاث
)٦(جدول رقم 

النقاطالتقدیرالرمزمجموع الدرجات
٤مرتبة الشرف األولىAفأكثر٩٥

٣.٦٦٦مرتبة الشرف األولىA- ٩٥الى أقل من ٩٠من 
٣.٣٣٣مرتبة الشرف الثانیة+٩٠Bالى أقل من ٨٥من 
٣مرتبة الشرف الثانیة٨٥Bإلى أقل من ٨٠من 
٢.٦٦٦مرتبة الشرف الثانیة-٨٠Bإلى أقل من ٧٥من 
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مدة الدراسة: )١٠(مادة 
:حدود المدة المسموح بها لالنتهاء من الدراسة والحصول على الدبلوم) ٧(بین الجدول رقم - ١

)٧(جدول رقم 
الساعات المعتمدة المطلوبةعدد الفصول المسموح بها

الحد األدنى نوع البرنامج
للطالب

حد األقصى ال
للطالب

عدد 
المقررات

مجموع الساعات الرسالة
المعتمدة المطلوبة

ساعة٤٨- ٣٠__١٦- ٨١٠-٤٤-٢المتخصصىلوم األكادیمالدب
سنة (ىالبینىالدبلوم األكادیم

)أو سنتان
ساعة٤٨- ٣٠__١٦- ٨١٠-٤٤-٢

ساعة٤٨- ٣٠__١٦- ٨١٠-٤٤-٢)سنة أو سنتان(ىالدبلوم المهن
حدود المـدة المـسموح بهـا لالنتهـاء مـن درجتـى الماجـستیر والـدكتوراه علـى ) ٧(یبین الجدول رقم -٢

ٕواال ،مـن االنتهـاء مـن المقـررات) شـهر١٢(أن یقوم الطالـب بتـسجیل خطـة الرسـالة خـالل عـام 
:١٤ًیشطب قیده طبقا للمادة 

)٨(جدول رقم 
لمعتمدة المطلوبةالساعات اعدد السنوات المسموح بها

الحد األدنى نوع البرنامج
للطالب

الحد األقصى 
للطالب

عدد 
المقررات

الرسالة
مجموع الساعات 
المعتمدة المطلوبة

ساعة٤٥ساعة٢٤٨٢١الماجستیر 
ساعة٥٧ساعة٣٦٧٣٦الدكتوراه

المرشد األكادیمى ): ١١(مادة 
ث ال یتجاوز إشراف المرشـد األكـادیمى عـدد أكادیمیا أو أكثر لكل برنامج بحیاًیحدد القسم مرشد- ١

عــشرة طــالب، ویراعــى أن یكــون هنــاك مرشــد واحــد للطالــب منــذ قبولــه حتــى انتهائــه مــن ) ١٠(
كمـــا یراعـــى أن یكـــون هنـــاك مرشـــد آخـــر لكـــل مجموعـــة جدیـــدة مـــن الطـــالب . دراســـة المقـــررات

.لضمان اشتراك أكبر عدد من أعضاء هیئة التدریس فى عملیة اإلرشاد
.تهى عمل المرشد األكادیمي مع الطالب بإنجاز الطالب المقررات الدراسیةین- ٢
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االنسحاب من مقرر): ١٢(مادة 
خـالل أول أسـبوعین مـن . Dropیسمح للطالـب بإلغـاء تـسجیله الـسابق بـأى مقـرر دون عواقـب - ١

.الدراسة فقط 
سـبوع الرابـع مـن قبـل نهایـة األىمـن أى مقـرر دراسـ(Withdraw)یـسمح للطالـب باالنـسحاب- ٢

بدایة الدراسة بالفصل الدراسي، وذلك بعد استیفاء االستمارة الخاصة بذلك والمعتمدة من كل من 
وفـــى هـــذه الحالـــة ال تحتـــسب للطالـــب ســـاعات هـــذا . المرشـــد األكـــادیمي والقـــائم بتـــدریس المقـــرر

.بفى شهادات وفى بیانات المقررات الخاصة للطال(W)المقرر، ویظهر الرمز منسحب 
مــن الــساعات المقــررة، وفــى % ٧٥ال یــسمح للطالــب بــدخول االمتحــان النهــائى إال بعــد حــضور - ٣

ویظهــر فــى شــهادته الرمــز،حالــة عــدم اســتیفائه هــذه النــسبة یعتبــر الطالــب منــسحبا مــن المقــرر
)FW- Forced Withdrawal (اًإجباریاًأى منسحب انسحاب.

بدایة الدراسة بالفصل الدراسـي، ویحـصل الطالـب ال یجوز االنسحاب بعد األسبوع السادس من - ٤
فى حال عدم حضور امتحـان نهایـة الفـصل، أو حـال عـدم اسـتیفاء نـسبة (F)على تقدیر راسب 

. الحضور، أو حال عدم تحقیق الحد األدنى ألعمال الفصل الدراسي
ذى تـــم عنـــد إعـــادة دراســـة مقـــرر كـــان قـــد ســـبق للطالـــب االنـــسحاب منـــه یـــتم اســـتبدال التقـــدیر الـــ- ٥

.السابق الحصول علیه(W)الحصول علیه عند اإلعادة بتقدیر 
لمقرر أو إتمام بعض متطلباتـه ألسـباب قهریـة ىتعذر علیه دخول االمتحان النهائالطالب الذى- ٦

مــن متطلبــات المقــرر علــى األقــل % ٧٥قبلهــا مجلــس القــسم ومجلــس الكلیــة، وكـــان قــد أدى 
ة وعلیـه أداء االمتحـان خـالل األسـابیع الثالثـ(I– Incomplete)یحصل على تقدیر غیر مكتمل

.على ید أستاذ المقرر، وذلك الستكمال متطلبات المقررىمن الفصل الدراسي التالىاألول
، وعلیــه اســتیفاء نــسبة حــضور ال تقــل عــن (Auditor)اًا مــستمعًیحــق للطالــب التــسجیل طالبــ- ٧

ان آخر الفصل، وبناء على هذا یحصل من الساعات المطلوبة،  وال یطالب بدخول امتح% ٧٥
وشـــهادة بـــالمقررات التـــي درســـها وال تحتـــسب لـــه أى ســـاعات معتمـــدة (L)الطالـــب علـــى تقـــدیر 

.عنها
وقف القید): ١٣(مادة 

یكون وقف القید وفقا للضوابط التى تقررها لجنة الدراسات العلیا بالكلیة  ومجلس الكلیة ومجلس - ١
معــة، ویـشترط إجــراؤه أثنــاء فتـرة القیــد أو التـسجیل، وال یكــون عــن الدراسـات العلیــا والبحـوث بالجا

.مدة سابقة أو بأثر رجعى
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یجــوز لمجلــس الكلیــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس القــسم المخــتص أن یوقــف قیــد الطالــب المــسجل - ٢
تجـدد (سنوات ٣ة وبحد أقصى خالل فترة إعداد الرسال)دكتوراهال–ماجستیرال(بالدراسات العلیا 

:وذلك فى الحاالت اآلتیة). اًسنوی
 الحاالت المرضیة بشرط أن یتقدم الطالب بالشهادات المرضـیة الالزمـة معتمـدة مـن اإلدارة

. الطبیة للجامعة
 مرافقة الزوج أو الزوجة للسفر للخارج على أن یتقدم الطالب بما یثبت ذلـك مـدعما بموافقـة

.جهة العمل على اإلعارة للطرف األول
نید للقوات المسلحة وتقدیم ما یفید ذلكحاالت التج.
إجازة رعایة الطفل بشرط تقدیم شهادة میالد الطفل.
المنح التدریبیة والمهمات الرسمیة التى یوفد فیها الطالب عن طریق جهة عمله.
إلغاء القید): ١٤(مادة 

:یتم إلغاء القید فى أى من الحاالت التالیة
.ساعات المعتمدة المطلوبة فى المدة المحددة لذلكعدم استیفاء الحد األدنى من ال- ١
.١٠تجاوز الحد األقصى المسموح به للحصول على الدرجة المذكور بالمادة - ٢
. الرسوب أو الغیاب عن أداء االمتحان دون عذر مقبول فى أكثر من مادتین- ٣
ــالقیم األخالقیــة واألكادیمیــة مثــل حــاالت الغــش ومخالفــات األمانــة العلم- ٤ یــة أو تقــدیم اإلخــالل ب

.بحث واحد ألكثر من مقرر أو إهانة أعضاء هیئة التدریس
تقدیم تقریـرین متتـابعین علـى مـدار فـصلین أكـادیمیین مـن المـشرف الرئیـسي یفیـدان عـدم جدیـة - ٥

.الطالب فى البحث
تقــدیم تقریــر مــن لجنــة الحكــم علــى رســالة الماجــستیر والــدكتوراه یفیــد بأنهــا غیــر صــالحة لنیــل - ٦

.الدرجة
،مجلس الكلیةموافقة مجلس القسم المختص وى اقتراحدم الطالب بطلب إللغاء القید بناء علتق- ٧

.نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیاثم اعتماده من
عامین من االلتحاق فترة زمنیة أقصاها الدكتوراه خالل وأالماجستیر عدم تقدیم الطالب لخطة - ٨

.رراتبالبرنامج أو عام من تاریخ اجتیاز المق



٢٠١٨دلیل الالئحة الجدیدة للدراسات العلیا 

٢٤

إعادة القید): ١٥(مادة 
یجوز إعادة قید الطالب بموافقة مجلس القسم ومجلس الكلیة إذا كان إلغاء القید قد تم بناء على 

وعلـى الطالـب .طلبه أو لرسوبه، بشرط أن یمـر عـام علـى األقـل مـن تـاریخ الموافقـة علـى إلغـاء القیـد
ذلك مـــع االلتـــزام بالـــشروط العامـــة للقیـــد وكـــذلك أن یتقـــدم بطلـــب إعـــادة القیـــد فـــي المواعیـــد المحـــددة لـــ

همــا إذا لــم یمــض علــى ویجــوز أن یعفــى مــن مقــررین ســبق اجتیاز، الــشروط الخاصــة بقیــد كــل درجــة
علــى موافقــة مجلــس القــسم المخــتص وطبقــا للبنــود الــواردة  ًكثــر مــن خمــس ســنوات بنــاءأنجاحــه فیهمــا 

.)٤(بالمادة 
فإعداد الرسالة واألشرا): ١٦(مادة 

ٕااللتـــزام فـــى كتابـــة الرســـائل واخراجهـــا بالمواصـــفات التـــى تـــضعها إدارة الدراســـات العلیـــا ویقرهـــا - ١
.مجلس الكلیة

یجوز لمجلس القسم المختص بناء على طلـب المـشرف الرئیـسى لمـرة واحـدة فقـط الموافقـة علـى - ٢
ماجستیر على أال یمس ذلك جوهر موضوع الرسالة خالل دراسة العنوان الرسالة، إجراء تعدیل 

أو الـــدكتوراه، ویعتمـــد ذلـــك التعـــدیل مـــن لجنـــة الدراســـات العلیـــا والبحـــوث ومجلـــس الكلیـــة بـــدون 
.اإلخالل بالمدد الزمنیة المنصوص علیها للحصول على الدرجة

.تاریخ موافقة مجلس الكلیة على الرسالة هو تاریخ  تسجیلها- ٣
.لرسالة بلغة غیر اللغة العربیةأن تكتب ا-بموافقة المشرف فى غیر أقسام اللغات-یجوز- ٤
رســائل للماجــستیر والــدكتوراه )١٠(هــو بتــسجیلها لمــشرف تــى یــسمح لالحــد األقــصى للرســائل ال- ٥

. نون المساعدون والمدرسو، ویستثنى من هذا العدد المعیداًمع
ٕاشتراطات اللغة واجادة استخدام الحاسب اآللي ونظم المعلومات): ١٧(مادة

.أو ما یناظره شرطا للتسجیل لرسالتى الماجستیر والدكتوراهTOEFLالـ یعد اجتیاز امتحان- ١
. یحدد كل قسم اشتراطات تكنولوجیا المعلومات المطلوب توافرها لدى دارسیه- ٢
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الجزء الثانى
اآلداببرامج الدراسات العلیا فى أقسام كلیة 

برامج الدبلوم
التخصصاتاسم البرنامجالرقم الكودى

:وآدابهاغات الشرقیةقسم الل
ORI114مهنىالحدیثةدبلوم الترجمة العبریة. ١
ORI124مهنىدبلوم الترجمة التركیة. ٢
ORI134مهنىدبلوم الترجمة الفارسیة  .  ٣

:وآدابهاقسم اللغة اإلنجلیزیة
ENG12تخصصىدبلوم اللغویات التطبیقیة.  ١
ENG14مهنىیةدبلوم الترجمة اإلنجلیز. ٢

:وآدابهاقسم اللغة الفرنسیة
FRE14مهنىدبلوم الترجمة الفرنسیة

:وآدابهاةلمانیقسم اللغة األ
GER14مهنىدبلوم الترجمة االلمانیة

:وآدابهاقسم اللغة الیابانیة
JAP14مهنىدبلوم الترجمة الیابانیة

:قسم التاریخ
HIS14مهنىةدبلوم الدراسات التاریخی

:قسم الفلسفة
PHI12

PHI13

PHI130

الدبلوم التخصصى فى الفلسفة
دبلوم الدراسات الفلسفیة البینیة 

دبلوم الفلسفة

مهنى
بینى
بینى

:قسم علم النفس
PSY12تخصصى-مهنىدبلوم علم النفس التطبیقى االكلینیكي. ١
PSYC14صصىتخ-مهنىدبلوم دراسات اإلبداع وتطبیقاته. ٢
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التخصصاتاسم البرنامجالرقم الكودى
PSYD14مهنىإدمان المخدراتدبلوم .٣
PSYF14مهنىىدبلوم علم النفس األسر.٤

:االجتماععلم قسم 
SOC14مهنىدبلوم التنمیة البشریة

:المعلوماتتقنیة قسم المكتبات والوثائق و
LIB131بینىالمكتبات والمعلوماتدبلوم. ١
LIB122ىتخصصدبلوم إدارة المعرفة. ٢
LIB123تخصصىدبلوم مراكز مصادر التعلم. ٣
LIB124تخصصىدبلوم تنظیم المعلومات في البیئة الرقمیة. ٤
LIB125تخصصىدبلوم النشر االلكتروني. ٥
LIB127تخصصىدبلوم إدارة الوثائق الجاریة. ٦
LIB128تخصصىدبلوم األرشیف. ٧
LIB129تخصصىدبلوم تحقیق الوثائق. ٨
LIB1326بینىدبلوم الوثائق.٩
LIB1311بینىدبلوم توثیق التراث. ١٠
LIB1410مھنىدبلوم المهنى في الوثائقال. ١١

:عة لوكیل الكلیة للدراسات العلیادبلومات تاب
THE13بینى)الدراسات المسرحیة(دبلوم المسرح . ١
DEV13بینىدبلوم التنمیة الثقافیة. ٢
COMP13بینىدب المقارنلوم األدب. ٣
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التخصصات فى مرحلتى الماجستیر والدكتوراه
التخصصاتالقسم العلمىمسلسل

ىفدكتوراه الفلسفة فىماجستیر
قسم اللغة العربیة -١

وآدابها
ARAالعربىدباأل 21

ARAالعربیةلغةال 22

ARA31العربى دباأل

ARA32ة العربیةغللا

قسم اللغات-٢
الشرقیة وآدابها

ORI221األدب التركي 

RI222الدراسات اللغویة التركیة

ORI231الفارسیة واألوردیةاللغة

ORI241اللغة الحبشیة وآدابها

ORI210االلغة العبریة وآدابه

ORI251األدب السریانى 
ORI252غة السریانیة        الل

ORI253اللغویات السامیة المقارنة

ORI321األدب التركى

ORI322الدراسات اللغویةالتركیة

ORI331األوردیةوالفارسیة اللغة

ORI341اللغة الحبشیة وآدابها

RI310االلغة العبریة وآدابه

ORI350اآلداب السریانیة

ORI352یات السامیة لمقارنةاللغو

ة ـــــقسم اللغ-٣
اإلنجلیزیة وآدابها

ENG21اللغة اإلنجلیزیة وآدابها

ENG22اللغة اإلنجلیزیة وآدابها

ENG23سیاسات الترجمة

ENG31اللغة اإلنجلیزیة وآدابها

ENG32اللغة اإلنجلیزیة وآدابها

قسم اللغة الفرنسیة -٤
اوآدابه

FRE21اللغة الفرنسیة وآدابها

FRE22اللغة الفرنسیة وآدابها

FRE31اللغة الفرنسیة وآدابها

FRE32اللغة الفرنسیة وآدابها

قسم اللغة األلمانیة -٥
وآدابها

GER30اللغة األلمانیة وآدابهاGER20اللغة األلمانیة وآدابها

قسم الدراسات -٦
الالتینیةالیونانیة و

الدراسات الیونانیة والالتینیة
CLA20

CLA31یونانیةالدراسات 

CLA32ةالدراسات الالتینی

سبانیة قسم اللغة اإل-٧
وآدابها

SPA20سبانیة وآدابهااللغة اإل
ىبرنامج الماجستیر المصر

MULCHاألوروبي المشترك

SPA2S

SPA30سبانیة وآدابهااللغة اإل

قسم اللغة الیابانیة -٨
وآدابها

JAP30یابانیةالدراسات الJAP20یابانیةالدراسات ال
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قسم اللغة الصینیة -٩
وآدابها

CHI30اللغة الصینیة وآدابهاCHI20اللغة الصینیة وآدابها

HIS21التاریخ الیونانى والالتینى قسم التاریخ-١٠

HIS22 وسطى العصورالتاریخ 

HIS23سالمىاإلتاریخال

HIS24معاصرالوحدیثالتاریخال

HIS31التاریخ الیونانى والالتینى 

HIS32 الوسطىالعصورتاریخ 

HIS33اإلسالمىالتاریخ

HIS34معاصروالالحدیثالتاریخ

GEO21 الجغرافیا البشریةقسم الجغرافیا-١١

GEO22الجغرافیا الطبیعیة

GEO31 الجغرافیا البشریة

GEO32الجغرافیا الطبیعیة

PHI21الفلسفة القدیمة والوسیطةقسم الفلسفة-١٢

PHI22الفلسفة الحدیثة والمعاصرة

PHI31والوسیطةالفلسفة القدیمة

PHI32والمعاصرةالفلسفة الحدیثة 

والشخصیةاالجتماعىالنفسعلمقسم علم النفس-١٣
PSY21

PSY22االرتقائىالنفسعلم

PSY23البیولوجىالنفسعلم

PSY24المعرفىالنفسعلم

PSY25ىالتنظیمالنفسعلم

PSY26التربوىالنفسعلم

PSY27اإلكلینیكىالنفسعلم

PSY30النفس علم

SOC30علم االجتماع    SOC20علم االجتماع       االجتماععلمقسم-١٤

قسم المكتبات -١٥
والوثائق والمعلومات

LIB21علم المكتبات

LIB22الوثائق

LIB23المعلوماتتقنیة

LIB31علم المكتبات

LIB32الوثائق

LIB33المعلوماتتقنیة

قسم اللغة اإلیطالیة -١٦
وآدابها

ITA21اللغة اإلیطالیة 

ITA22األدب اإلیطالى       

ITA31 للغة اإلیطالیة وآدابهاا

ITA32األدب اإلیطالى
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الجزء الثالث
القواعد العامة للحصول على دبلوم الدراسات العلیا 

البینیة-المهنیة -المتخصصة 

ــدبلوم بــرامج تتنــاول مقــررات دراســیة ذات طبیعــة تطبیقیــة لمــدة عــام دراســي واحــد أو  بــرامج ال
التى یعمل بها المجاالتمختلفالمهنى للطالب فىالعلمى ولى النهوض بالمستوى عامین، وتهدف إ

:بعد تخرجه، وتنقسم إلى
خـــرى یقبـــل خریجـــي القـــسم الـــذى یطـــرح الـــدبلوم المتخـــصص أو األقـــسام األ: الـــدبلوم المتخـــصص.١

دون النظــر إلــى بینــى حــسب رغبــة وشــروط االقــسام العلمیــة دبلــوم المنــاظرة أو الحاصــلین علــى 
ویتكـون مـن عــام بعـد اجتیـاز اختبـارات القبـولوذلـكالدرجـة الجامعیـة األولـى أو تقـدیرخـصصت

ــدبلوم مقــسمة علــى فــصلین دراســیین، كــل ) ١٠(واحــد و مقــررات إجباریــة فــى مجــال تخــصص ال
مــرة واحــدة علــى األقــل، بمــا یعــادل ىإجبــارالتخــرجمقــررات دراســیة منهــا مــشروع ) ٥(فــصل بــه 

على األقـل یـسمح لـه بااللتحـاق ببـرامج )B(جدا جید والحاصل على تقدیر. ساعة دراسیة) ٣٠(
من الدبلومات المتخصصة ٢بشرط أن یحصل خریج القسم أو األقسام المناظرة على الماجستیر 

إذا كـان الــدبلوم المتخــصص عــام واحـد علــى األقــل أو دبلــوم بینـى یعقبــه دبلــوم متخــصص بحیــث 
ة الــدبلوم قبــل االلتحــاق ببرنــامج الماجــستیر مــن القــسم الــذى الدراســة فــى مرحلــفــىیقــضى عامــان 

.حصل منه على الدبلوم المتخصص
ـــدبلوم المتخـــصص لمـــدة عـــامین.٢ ـــدبلوم یؤهـــل للماجـــستیر: ال وتكـــون الدراســـة لمـــدة عـــامین هـــذا ال

) ٤٨(مقـررات دراسـیة وبإجمـالي ) ٤(دراسیین، كل عام یتكون من فـصلین دراسـیین وبكـل فـصل 
من بینها مقـرر مـشروع التخـرج إجبـاري فـى العـام الثـاني، ویـسمح للحاصـلین علـى ساعة دراسیة،

لـــشروط األقـــسام واجتیـــاز اختبـــارات اًق ببـــرامج الماجـــستیر بالكلیـــة طبقـــالـــدبلومات البینیـــة االلتحـــا
.(B)جیدالقبول بشرط الحصول على تقدیر

المجاالت المختلفـة التـى یعمـل یهدف إلى النهوض بالمستوى المهنى للطالب فى : الدبلوم المهنى.٣
بهــا بعــد تخرجــه ویقبــل جمیــع التخصــصات مــن المرحلــة الجامعیــة األولــى دون شــرط التقــدیر بعــد 

فــصول بواقــع ٤مقــسمة علــى اًمقــرر) ١٦(اجتیــاز اختبــارات القبــول، ومــدة الدراســة عــامین تــضم 
لومات المهنیـة دبلومـات والـدب. إجباري فى العام الثانيالتخرجساعة دراسیة ومقرر مشروع ) ٤٨(
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.ال تؤهل خریجها لدراسة الماجستیرمستقلة بذاتها وتعتبر برامج منتهیة
قبـــل الحاصـــلین علـــى الدرجـــة الجامعیــة األولـــى مـــن التخصـــصات التـــى یحـــددها ی: ىالــدبلوم البینـــ.٤

ن عامین دراسیین، كل عام یتكون مـعام أو الدبلوم البینى دون شرط التقدیر وتكون الدراسة لمدة 
ســاعة دراســیة، مــن ) ٤٨-٣٠(ىإجمــالمقــررات دراســیة وب) ٥-٤(فــصلین دراســیین وبكــل فــصل 

، ویــسمح للحاصــل علــى الــدبلوم ى أو الرابــعنالثــافــصلإجبــاري فــى الالتخــرجبینهــا مقــرر مــشروع 
لــشروط األقــسام واجتیــاز اختبــارات القبــول بــشرط ًطبقــاق ببــرامج الماجــستیر بالكلیــة االلتحــاىالبینــ

لومات البینیـة التـى یعقبهـا دبلـوم ویسمح للحاصلین على الـدب.(B)جید جدال على تقدیرالحصو
االلتحاق ببرامج الماجستیر من نفس القسم الذى حصل منه على الـدبلوم المتخـصص متخصص

.فى الدبلوم المخصص(B)ل على تقدیر جید جداوطبقا لشروط األقسام بشرط الحص
ببرامج الدبلوم قواعد االلتحاق ):١٨(مادة 

ًیـشترط فـى تـسجیل الطالـب لنیـل أى مـن دبلومـات الدراسـات العلیـا أن یكـون حاصـال علـى درجــة - ١
اللیسانس أو البكالوریوس من إحدى الجامعات المـصریة أو درجـة معادلـة لهـا بتقـدیر عـام مقبـول 

.)C(علي االقل
فـى غیـر تخـصص الدرجـة یشترط موافقـة مجلـس القـسم المخـتص علـى التـسجیل إذا كـان الـدبلوم - ٢

.الجامعیة األولى
ساعات معتمدة على األقل من الساعات الدراسیة المطلوبة للدبلوم بمتوسط نقاط ٦یجب اجتیاز - ٣

.فى الفصل الدراسي األول كشرط الستمرار الطالب فى الدبلوم) C(٢.٠٠أدناه 
مواد اللیسانس التـي یمكن للقسم المختص وضع اشتراطات للقبول بالدبلوم تقضى باجتیاز بعض- ٤

.ى ساعات معتمدةأمقررات وال تحتسب عنها ٤عن لم یسبق للطالب دراستها على أال تزید 
شروط التسجیل ):١٩(مادة 

یشترط فى تسجیل الطالب لنیل أى من دبلومات الدراسات العلیا باإلضافة للشروط المنصوص علیها 
).٤و٣(فى مادتي 

بول الطالب الوافدین وتحمیلهم مقررات تكمیلیة بشرط حصولهم یترك للقسم العلمي اقتراح ق- ١
ًفى هذه المقررات، علما بأن المقررات التكمیلیة ال تحسب فى حساب المعدل ) C(على تقدیر 

.GPAالتراكمي 
.لالئحة كل قسم علمياًعتمدة، طبقأن ینجز الطالب الساعات الم- ٢
.)C(بتقدیر ال یقل عن أن یجتاز الطالب مقررات الدبلوم المسجل به- ٣
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عن ثالثة طالب ال یقل عدد الطالب المقبولین للتسجیل فى الدبلوم الواحد فى الفصل الدراسي - ٤
.إال بموافقة القسم

االلتحاق ) -B(یسمح للطالب الحاصلین على شهادة الدبلوم التخصصى أو البینى بتقدیر عام - ٥
.تضعها األقسامببرنامج الماجستیر إذا اجتاز شروط القبول التى 

.موافقة مجلس القسم المختص على االلتحاق- ٦
الساعات الدراسیة للبرنامج): ٢٠(مادة 

یوضـح الملحـق الخـاص بالئحـة الدراسـات العلیــا المقـررات الدراسـیة فـى تخصـصات الــدبلومات - ١
المختلفـــة وعـــدد الـــساعات المعتمـــدة لكـــل مقـــرر، ویقـــر مجلـــس الكلیـــة توصـــیفات المقـــررات التـــي 

لكلیــة وكــود القــسم العلمــي ها مجــالس األقــسام العلمیــة المختــصة،  وتتبــع فــى ترتیبهــا كــود اتحــدد
.المختص

یحــسب للطالــب المعــدل الفــصلي وكــذلك المتوســط التراكمــي فــى نهایــة العــام الجــامعي أو نهایــة - ٢
لمــا هـو یبـین فــى اًفـى جمیــع المقـررات الدراسـیة وفقـدراسـته لدرجـة معینـة، أى متوســط الـدرجات

).١(ول جد
) ١٠(یلغى قید الطالب إذا لم یحصل على درجة الدبلوم فى المدة المنصوص علیها فى المـادة - ٣

).٥(جدول 
اإلنذارات ): ٢١(مادة 

علــى األقــل فــى ) C(جیــد ینــذر الطالــب فــى الــدبلوم فــى حــال عــدم حــصوله علــى متوســط تقــدیر 
حـسن تقـدیره فـى الفـصل الدراسـي الثـاني ول، فإذا لـم یتعام لمقررات فى الفصل الدراسي األالمتوسط ال

.یمنح فرصة أخرى مماثلة كحد أقصى
تسجیلالإعادة ): ٢٢(مادة 

یجوز إعادة تسجیل الطالب إذا كان إلغاء التسجیل قد تـم بنـاء علـى طلبـه، أو لرسـوبه بـشرط أن 
.یمر عام على األقل من تاریخ الموافقة على إلغاء التسجیل وموافقة مجلس القسم
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ج الدبلوم فى األقسامبرام
وآدابهاقسم اللغات الشرقیة

دبلوم الترجمة العبریة الحدیثة
)  مهنى(عبري  /سامي: الشعبة

الدبلومات العامة والتخصصىة
ستطرح المقررات فى كل فصل

المتطلب السابقالمقررات الرقم الكودىالفصل
ORI114111١(ربیةالفوریة من العبریة إلى العالترجمة .١(
ORI114112١(الترجمة الفوریة من العربیة إلى العبریة.٢(
ORI114113١(الترجمة االقتصادیة.٣(

األول

ORI114114١(الترجمة العلمیة.٤(
ORI114211٢(الترجمة الفوریة من العبریة إلى العربیة.١(
ORI114212٢(الترجمة الفوریة من العربیة إلى العبریة.٢(
ORI114213١(الترجمة األدبیة.٣( الثاني

ORI114214٢(العلمیةالترجمة .٤(
ORI114311١(لترجمة التتبعیة من العبریة إلى العربیةا. ١(
ORI114312١(الترجمة التتبعیة من العربیة إلى العبریة. ٢(
ORI114313١(مصطلحات عبریة حدیثة. ٣(

الثالث

ORI114314٢(مة االقتصادیةالترج. ٤(
ORI114411٢(الترجمة التتبعیة من العبریة إلى العربیة. ١(
ORI114412٢(الترجمة التتبعیة من العربیة إلى العبریة. ٢(
ORI114413٢(الترجمة األدبیة. ٣(

الرابع

ORI114414مشروع التخرج . ٤
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)دبلوم مهنى(دبلوم الترجمة التركیة 
اللغة التركیة/اسالمي:الشعبة 
المتطلبات السابقةمقررات إجباریةالرقم الكودىالفصل

ORI124111دراسات تطبیقیة: علم الترجمة.١
ORI124112دبیةاألترجمة ال.٢
ORI124113عالمیةاإلترجمة ال.٣

األول

ORI124114تتبعیه من التركیة إلى العربیةالترجمة ال. ٤
المتطلبات السابقةاریةمقررات إجبالفصل

ORI124211ترجمة مصطلحات وأسالیب تركیة حدیثة.١
ORI124212تركیةالصحفیة النصوص ال.٢
ORI124213عسكریةالسیاسیة والنصوص الترجمة .٣ الثانى

ORI124214ترجمة من التركیة إلى (تخرج المشروع . ٤
)العربیة

ةالمتطلبات السابقمقررات إجباریةالفصل
ORI124311قتصادیةاالقانونیة والنصوص الترجمة .١
ORI124312نصوص عن المعالم السیاحیة واألثریةالترجمة .٢
ORI124313العربیةإلى فوریة من التركیة الترجمة ال.٣

الثالث

ORI124314تتبعیة من العربیة إلى التركیةالترجمة ال. ٤
بقةالمتطلبات السامقررات إجباریةالفصل

ORI124411علمیةالترجمة ال.١
ORI124412ترجمة نصوص الوثائق العثمانیة.٢
ORI124413فوریة من العربیة إلى التركیةالترجمة ال.٣ الرابع
ORI124414العربیـــة إلـــى ترجمـــة مـــن ال(مـــشروع  التخـــرج . ٤

)التركیة
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)مهنى(دبلوم الترجمة  الفارسیة 
رسیةاللغة الفا/إسالمى: الشعبة
المتطلبات السابقةمقررات إجباریةالرقم الكودىالفصل

ORI134111علم الترجمة .١
ORI134112١(دبیةاألترجمة ال.٢(
ORI134113١(عالمیة من الفارسیةاإلترجمة ال.٣ (

األول

ORI134114العربیةىتتبعیة من الفارسیة إلالترجمة ال.٤
السابقةالمتطلبات مقررات إجباریةالفصل

ORI134211عسكریة السیاسیة والترجمة ال.١
ORI134212٢(عالمیة من الفارسیةاإلترجمة ال.٢(
ORI134213فارسیة السالیب األمصطلحات والترجمة .٣

حدیثة ال
الثانى

ORI134214تتبعیة من العربیة إلي الفارسیةالترجمة ال.  ٤
ةالمتطلبات السابقمقررات إجباریةالفصل

ORI134311٢(دبیةاألترجمة ال.١(
ORI134312فوریة من الفارسیة إلي العربیةالترجمة ال.٢

)١(
ORI134313فوریة من العربیة إلي الفارسیةالترجمة ال.٣

)١(
الثالث

ORI134314ي. ٤ شروع بحث ى ال(م یة إل ن الفارس ة م ترجم
)العربیة والعكس

ات السابقةالمتطلبمقررات إجباریةالفصل
ORI134411علمیةالترجمة ال.١
ORI134412٢(فوریة من الفارسیة إلي العربیةالترجمة ال.٢(
ORI134413٢(فوریة من العربیة إلي الفارسیةالترجمة ال.٣( الرابع
ORI134414ترجمـــة مـــن الفارســـیة إلـــى ال(مـــشروع التخـــرج. ٤

)العربیة والعكس
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بهاوآداقسم اللغة اإلنجلیزیة
)تخصصى(اللغویات التطبیقیةدبلوم

الدبلومات التخصصیة
ةالسابقاتالمتطلبالمقررات الرقم الكودىالفصل

ENG12111ىمقدمة في مناهج البحث اللغو.١
ENG12112مقدمة لعلوم اللغة.٢
ENG12113جنبیةأات تدریس اللغة االنجلیزیة كلغة ساسیأ. ٣
ENG12114مبادئ تدریس النحو.٤

األول

ENG12115مشروع بحثي. ٥
ENG12211ىمبادئ التحلیل اللغو. ١
ENG12212مبادئ اكتساب اللغة.٢
ENG12213االختبارات.٣
ENG12214ىمبادئ علم المخزون اللغو.٤

الثاني

ENG12215التخرجمشروع . ٥
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دبلوم الترجمة االنجلیزیة  
مهنى  :ومنوع الدبل

المهنیة والبینیةالدبلومات 
المتطلبات السابقةالمقررات الرقم الكودىالفصل

ENG14111نظریات الترجمة.١
ENG14112دراسة المعاجم اإلنجلیزیة والعربیة.٢
ENG14113تدریبات لغویة في اإلنجلیزیة.٣

األول

ENG14114تدریبات لغویة في العربیة. ٤
ENG14211مستوى أول(الترجمة األدبیة من اإلنجلیزیة .١(
ENG14212مستوى أول(الترجمة األدبیة إلى اإلنجلیزیة . ٢(
ENG14213مستوى أول(الترجمة العلمیة من اإلنجلیزیة . ٣(

ثانيال

ENG14214الترجمة المنظورة وشبه التتبعیة. ٤
ENG14311من اإلنجلیزیةالترجمة العلمیة .١
ENG14312الترجمة العلمیة إلى اإلنجلیزیة. ٢
ENG14313نصوص ومصطلحات قانونیة وسیاسیة واقتصادیة.٣

الثالث

ENG14314مشروع بحثي. ٤
ENG14411مستوى متقدم(الترجمة األدبیة من اإلنجلیزیة . ١(
ENG14412وى أولمست(الترجمة األدبیة إلى اإلنجلیزیة . ٢(
ENG14413الترجمة الفوریة من اإلنجلیزیة.٣

الرابع

ENG14414التخرجمشروع . ٤
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وآدابهاقسم اللغة الفرنسیة
)مهنى(دبلوم الترجمة الفرنسیة 

الدبلومات المهنیة والبینیة
المتطلبات السابقةالمقررات الرقم الكودىالفصل

FRE14111النحو والصوتیات.١
FRE14112اقتصادیة وعلمیة(نصوص متخصصة .٢(
FRE14113الترجمة األدبیة إلى اللغة العربیة.٣

األول

FRE14114غة عربیةللانحو .٤
FRE14211الترجمة التتبعیة والمنظورة.١
FRE14212لتعبیر التحریري والشفهيا.٢
FRE14213ترجمة أدبیة إلى اللغة الفرنسیة.٣

الثاني

FRE14214لعربیةاللغة ا.٤
FRE14311فرنسي وعربي(اللغویات المقارنة .١(
FRE14312سیاسیة وقانونیة(نصوص متخصصة .٢(
FRE14313مستوى أول(ٕترجمة فوریة من والى العربیة .٣(

الثالث

FRE14314مشروع بحثي في الترجمة األدبیة إلى العربیة. ٤
FRE14411ٍستوى ثانم(ٕوریة من والى العربیة ترجمة ف.١(
FRE14412الترجمة) نظریات(نظریة .٢
FRE14413فـــــي الترجمـــــة األدبیـــــة إلـــــى التخـــــرجمـــــشروع .٣

الفرنسیة
الرابع

FRE14414اللغة العربیة. ٤
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وآدابهااأللمانیةقسم اللغة 
)مهنى(دبلوم الترجمة األلمانیة 

الدبلومات المهنیة والبینیة
لمتطلبات السابقةاالمقررات الرقم الكودىالفصل

GER14111مدخل إلي علم الترجمة. ١
GER14112ترجمة نصوص مختارة . ٢
GER14113لغة ألمانیة(تدریبات لغویة . ٣(

األول

GER14114لغة عربیة(تدریبات لغویة . ٤(
GER14211مدخل إلي علم المعاجم. ١
GER14212ترجمة نصوص صحفیة. ٢
GER14213ترجمة نصوص علمیة. ٣

الثاني

GER14214استخدام التقنیات الحدیثة في الترجمة. ٤
GER14311ــــــــــــة.١ ــــــــــــة باأللمانی ــــــــــــدول الناطق ــــــــــــاریخ: ال -الت

الثقافة-الحضارة
GER14312النحو المقارن. ٢
GER14313ترجمة نصوص قانونیة . ٣

الثالث

GER14314ثيمشروع بح(ترجمة نصوص سیاسیة . ٤(
GER14411دراسات بین حضاریة. ١
GER14412ـــــــانون المـــــــصطلحات ونـــــــصوص الترجمـــــــة . ٢ ق

الدولي
GER14413قتصادیةاالنصوص الترجمة . ٣

الرابع

GER14414مشروع التخرج:دبیةاألنصوص ال(ترجمة . ٤(
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اللغة الیابانیة وآدابها
)مهنى(دبلوم الترجمة الیابانیة 

المهنیة والبینیةالدبلومات 
ستطرح المقررات فى كل فصل

المتطلبات المقررات الرقم الكودىالفصل
السابقة

JAP14111مدخل إلي علم الترجمة.١
JAP14112المجتمع الیاباني.٢
JAP14113ترجمة مقاالت صحفیة من الیابانیة إلي العربیة والعكس.٣ األول
JAP14114اریخیـــة عــن مــصر إلـــي ترجمــة مــصطلحات ونــصوص ت.٤

الیابانیة والعكس
JAP14211استخدام التقنیات الحدیثة في الترجمة.١
JAP14212دراسات لغویة في العربیة والیابانیة.٢
JAP14213ترجمة إعالمیة من الیابانیة إلي العربیة والعكس.٣

الثاني

JAP14214قراءة نصوص تاریخیة عن مصر بالیابانیة.٤
JAP14311ـــة إلـــي .١ ترجمـــة نـــصوص اقتـــصادیة وسیاســـیة مـــن الیابانی

.العربیة والعكس
JAP14312التدریب على طرق الترجمة.٢
JAP14313تدریبات على ترجمة نصوص أثریة مصریة إلي الیابانیة.٣

الثالث

JAP14314مشروع بحثي على ترجمة نصوص أدبیة معاصرة.٤
JAP14411مــن العربیــة إلــي مــة نــصوص صــحفیة تــدریبات علــى ترج.١

الیابانیة والعكس
JAP14412بیةأشكال الجملة الیابانیة والعر. ٢
JAP14413ة فــــي الــــسیاحة واآلثــــار مــــن یترجمــــة نــــصوص تخصــــص. ٣

العربیة إلي الیابانیة

لرابعا

JAP14414التخرجمشروع . ٤

ال
ثا
ل

ث
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تاریخالقسم 
)مهنى(الدراسات التاریخیة دبلوم

المهنیة والبینیةالدبلومات
المتطلبات السابقةالمقررات الرقم الكودىالفصل

HIS14111تاریخ مصر والشرق األدنى القدیم.١
HIS14112تاریخ الدولة العربیة اإلسالمیة.٢
HIS14113تاریخ الیونان والرومان.٣

األول

HIS14114العصور الوسطىىتاریخ أوربا ف. ٤
HIS14211عصر البطالمة ىفمصر.١
HIS14212تــــاریخ مــــصر اإلســــالمیة حتــــى نهایــــة الدولــــة .٢

الفاطمیة
HIS14213تاریخ مصر الحدیث والمعاصر.٣

الثاني

HIS14214الحضارة اإلسالمیة . ٤
HIS14311زمن األیوبیین والممالیك ىمصر ف.١
HIS14312الدولة العباسیة .٢
HIS14313ث والمعاصرتاریخ أوربا الحدی.٣ الثالث
HIS14314حـــــضارة أوروبـــــا فـــــي العـــــصور (مـــــشروع بحثـــــي . ٤

)الوسطي
HIS14411المغرب واألندلس .١
HIS14412منهج البحث التاریخي ومصادره.٢
HIS14413تاریخ الدولة البیزنطیة.٣

الرابع

HIS14414تاریخ العالم الجدید(التخرج مشروع . ٤(
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الفلسفةقسم 

لوم التخصصى في الفلسفة         الدب] ١[
الدبلومات العامة والتخصصىة

المتطلبات السابقةالمقررات الرقم الكودىالفصل
PHI12111الفلسفة البیولوجیة.١
PHI12112األخالقیات التطبیقیة.٢
PHI12113فلسفة الریاضیات.٣
PHI12114فلسفة اللغة.٤

األول

PHI12115وم الطبیعیةفلسفة العل. ٥
PHI12211مبادئ التفكیر الناقد.١
PHI12212فلسفة الجنیدر.٢
PHI12213فلسفة العلوم اإلنسانیة.٣
PHI12214فلسفة البیئة.٤

الثاني

PHI12215التخرجمشروع . ٥
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)بینى(دبلوم الدراسات الفلسفیة البینیة ] ٢[
المهنیة والبینیةالدبلومات 

المتطلبات السابقةالمقررات الكودىالرقمالفصل
PHI13111الفلسفةإلىمدخل .١
PHI13112الفلسفة الیونانیة.٢
PHI13113الفلسفة اإلسالمیةإلىمدخل .٣

األول

PHI13114فكر شرقي قدیم. ٤
PHI13211الفلسفة المسیحیة.١
PHI13212منطق ومناهج بحث.٢
PHI13213الیهودیة الفلسفة .٣

الثاني

PHI13214علم الجمال.٤
PHI13311فلسفة األخالق.١
PHI13312فلسفة التاریخ.٢
PHI13313الفلسفة السیاسیة.٣

الثالث

PHI13314التخرجمشروع . ٤
PHI13411العربىانتقال الفكر الیوناني إل.١
PHI13412أوروباىتأثیر الفكر العربي عل.٢
PHI13413الفلسفة الغربیة الحدیثة.٣

الرابع

PHI13414التخرجمشروع . ٤
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)بینى(دبلوم الفلسفة] ٣[
ستطرح المقررات فى كل فصل

المتطلبات السابقةالمقررات الرقم الكودىالفصل
PHI130111مبادئ التفكیر الفلسفي.١
PHI130112مشكالت الفكر العربي المعاصر.٢
PHI130113فة التذوق الجماليفلس.٣
PHI130114مبادئ التفكیر المنطقي.٤

األول

PHI130115مشروع بحثي. ٥
PHI130211الفلسفة اإلسالمیة.١
PHI130212الفلسفة الیونانیة.٢
PHI130213فلسفة العصور الوسطي.٣
PHI130214الفلسفة الحدیثة.٤

الثاني

PHI130215التخرجمشروع . ٥
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م النفسقسم عل
)تخصصى–مهنى (علم النفس التطبیقي االكلینیكي دبلوم] ١[

لبینیةالدبلومات المهنیة وا
المتطلبات السابقةالمقررات الرقم الكودىالفصل

PSY12111أسالیب العالج السلوكى المعاصر.١
PSY12112مناهج البحث فى علم النفس االكلینیكى.٢
PSY12113علم نفس ذوى اإلعاقة.٣
PSY12114١(فحوص واختبارات إكلینیكیة.٤*(

األول
PSY12115االرشاد النفسي الزواجي واألسري. ٥

یتعـــــین علـــــى * -٤
ــــــــــاز  ــــــــــب اجتی الطال
عــدد مــن الــساعات 

) ٦(التدریبیة بواقـع 
میــا لمــدة سـاعات یو

ثالثــــــة أیــــــام خــــــارج 
القـسم فـي عـدد مـن 
المؤســــــــــــــــــــــــــــــــــــــسات 
التطبیقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
االكلینیكیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

. كمتطلب أساسي
PSY12211علم النفس االجتماعى االكلینیكى.١
PSY12212علم نفس الصحة.٢
PSY12213علم النفس االكلینیكى لألطفال والمراهقین.٣
PSY12214٢(فحوص واختبارات إكلینیكیة.٤*(

الثاني

PSY12215ىمشروع بحث.٥



٢٠١٨دلیل الالئحة الجدیدة للدراسات العلیا 

٤٥

)بینى/مهنى(م دراسات اإلبداع وتطبیقاته دبلو] ٢[
المتطلبات السابقةاإلجباریةالمقررات الرقم الكودىالفصل

PSYC14111مدخل إلى علم نفس اإلبداع.١
PSYC14112الدراسات األدبیة وأجناسها.٢
PSYC14113بداع والفنون تاریخ اإل. ٣

ةالمقررات االختیاری
PSYC14121سس التصمیم في الفنون التشكیلیةأ. ١

األول

PSYC14122حریة اإلبداعالرقابة و. ٢
المتطلبات السابقةاإلجباریةالمقررات 

PSYC14211بداع من منظور ارتقائي الموهبة واإل. ١
PSYC14212صیة المبدع بین السواء واالضطرابشخ. ٢
PSYC14213علم اجتماع الفن وفلسفتھ. ٣

ةالمقررات االختیاری
PSYC14221إلبداع في مجاالت األدب  النوعیةا. ١

الثاني

PSYC14222لغة الصورة وأنواعھا. ٢

المتطلبات السابقةاإلجباریةالمقررات 
PSYC14311بداعیة والتلقي في األدب والفن العملیة اإل. ١
PSYC14312مبادئ وتطبیقات : فنون األداء. ٢
PSYC14313ىبحثمشروع. ٣

ةالمقررات االختیاری
PSYC14321مبادئ العالج بالفن . ١
PSYC14322فن التحریر الصحفي . ٢

الثالث

PSYC14323المبدع بین القیم الشخصیة وقیم المجتمع. ٣
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المتطلبات السابقةاإلجباریةالمقررات 
PSYC14411تنمیة اإلبداع وطرق  تدریسه. ١     .
PSYC14412األسالیب الكمیة والكیفیة لتقییم اإلبداع .٣ الرابع
PSYC14413٢(مشروع التخرج . ٣(

المقررات االختیاریة
PSYC14421االبداع اإلداري والتنظیمى . ١
PSYC14422الثقافة واالبداع . ٢
PSYC14423األدب  السینما و. ٣

)مهنى(ٕوادمان المخدراتىعاطتمواجهة دبلوم] ٣[
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

PSYD14111علم نفس اإلدمان وأخالقیاته. ١
PSYD14112األسس النفسیة الحیویة لإلدمان. ٢
PSYD14113التقییم النفسي اإلكلینیكي للمدمنین. ٣
PSYD14114دمانالمشكالت االجتماعیة المرتبطة باإل. ٤

ریة المقررات االختیا
PSYD14121المنظور االرتقائي والشخصي واالجتماعي لإلدمان. ١

األول

PSYD14122بائیات اإلدمان. ٢
PSYD14123المدخل القانوني لمكافحة اإلدمان. ٣

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة
PSYD14211مانأسالیب العالج النفسي لإلد.١
PSYD14212الوقایة والتأهیل النفسي واالجتماعي للمدمن.٢
PSYD14213التدریب اإلكلینیكي على برامج التدخل للمدمنین.٣
PSYD14214التخرجمشروع . ٤

المقررات االختیاریة
PSYD14221ــــــشخیص . ١ المنظــــــور الطبــــــي النفــــــسي فــــــي ت

اإلدمان وعالجه
PSYD14222والمرض النفسياإلدمان. ٢

الثاني

PSYD14123علم االجتماع الطبي. ٣
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)مهنى(ىألسرعلم النفس ادبلوم] ٤[
الدبلومات المهنیة والبینیة

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
PSYF14111ىعلم النفس األسر. ١
PSYF14112التنشئة األسریة. ٢
PSYF14113نمو األطفال والمراهقین.٣
PSYF14114علم االجتماع األسر. ٤

ریة المقررات االختیا
PSYF14121تنمیة الموهبة واالبداع لدى األطفال. ١

األول

PSYF14122تشریعات األسرة والطفولة. ٢
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

PSYF14211رةاإلرشاد النفسي لألس. ١
PSYF14212علم نفس صحة األم والطفل. ٢
PSYF14213ــــــــال . ٣ ــــــــسلوكیة لألطف ــــــــسیة وال المــــــــشكالت النف

والمراهقین
PSYF14214التخرجمشروع . ٤

ریة المقررات االختیا
PSYF14221ٕالضغوط واألزمات األسریة وادارتها. ١

الثاني

PSYF14222صةرعایة وتأهیل ذوي االحتیاجات الخا. ٢
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قسم علم االجتماع
)          مهنى(التنمیة البشریة دبلوم

لدبلومات المهنیة والبینیةا
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

SOC14111مدخل إلى التنمیة البشریة.١
SOC14112نظریات التنمیة البشریة.٢
SOC14113لبشریة قیاس التنمیة ا.٣ األول
SOC14114یر العالمیـــــــــة التنمیـــــــــة البـــــــــشریة فـــــــــي التقـــــــــار. ٤

واإلقلیمیة والمحلیة
SOC14211مــــــــــدخل إلـــــــــــى . ١میة البشریةتصمیم البحث في مجال التن.١

التنمیة البشریة
SOC14212لعالمیة وتحدیات التنمیة األهداف اإلنمائیة ا.٢

البشریة
نظریات التنمیة . ٢

البشریة
SOC14213ــــــة . ٣تجارب عالمیة في التنمیة البشریة.٣ قیــــــاس التنمی

األبعـــــــاد (البـــــــشریة 
)الكمیة والكیفیة

الثاني

SOC14214التنمیـــــــة البـــــــشریة .٤ني في التنمیة البشریةدور المجتمع المد. ٤
فــي التقـــاریر العالمیـــة 

.واإلقلیمیة والمحلیة
SOC14311ــــــــــــــــــــــــــــــصمیم . ١يالتنمیة البشریة ورأس المال االجتماع.١ ت

البحــث فــي مجــال 
.التنمیة البشریة

الثالث

SOC14312األهــــــــــــــــــــــــــــداف . ٢.دینامیات صناعة القرار.٢
اإلنمائیـــــة العالمیـــــة 
وتحــــــدیات التنمیــــــة 

.البشریة
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لدبلومات المهنیة والبینیةا
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

SOC14313تجارب . ٣.المواطنة والمشاركة المجتمعیة.٣
عالمیة في 

التنمیة البشریة
SOC14314دور المجتمع . ٤)١(التخرجمشروع . ٤

المدني في 
التنمیة البشریة

SOC14411االجتماعي برامج مكافحة الفقر والتمكین .١
كمدخل للتنمیة البشریة

ــــــــــــــــــــــــــــــــة . ١ التنمی
ــــــــــــــــــشریة ورأس  الب
المال االجتماعي

SOC14412ــــــــــــــــــــــات . ٢السكان ورأس المال البشرى.٢ دینامی
.صناعة القرار

SOC14413المواطنــــــــــــــــــــــــة . ٣یةمشروعات في مجال التنمیة البشرتقییم ال.٣
والمــــــــــــــــــــــــــــــــــشاركة 

.المجتمعیة

الرابع

SOC14414مشروع . ٤)٢(التخرجمشروع . ٤
)١(التخرج
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المكتبات والوثائق والمعلومات: القسم
)بینى(دبلوم المكتبات والمعلومات ] ١[

المتطلبات السابقةالمقرراتالرقم الكودىالفصل
LIB131111والمعلومات مدخل لعلم المكتبات .١
LIB131112الفهرسة الوصفیة  .٢
LIB131113بناء وتنمیة المجموعات .٣
LIB131114التصنیف  .٤

األول

LIB131115مشروع بحثي.٥
LIB131211مصادر المعلومات المرجعیة  .١
LIB131212التحلیل الموضوعي .٢
LIB131213خدمات المكتبات والمعلومات .٣
LIB131214إدارة المكتبات ومراكز المعلومات  .٤

الثاني

LIB131215مشروع التخرج.٥
)                   تخصصى(دبلوم إدارة المعرفة ] ٢[

تقنیة المعلومات        : الشعبة
المتطلبات السابقةالمقرراتالرقم الكودىالفصل

LIB122111إدارة المعرفة .١
LIB122112الستراتیجي لمؤسسات المعرفة التخطیط ا.٢
LIB122113إدارة عملیات تنظیم المعرفة .٣
LIB122114إدارة النظم اآللیة وقواعد المعلومات .٤

األول

LIB122115مشروع بحثي.٥
LIB122211إدارة خدمات المعرفة .١
LIB122212تسویق المعرفة .٢
LIB122213رأس المال المعرفي .٣
LIB122214إدارة مواقع اإلنترنت .٤

الثاني

LIB122215مشروع التخرج.٥
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)                   تخصصى(دبلوم مراكز مصادر التعلم ] ٣[
مكتبات: الشعبة
المتطلبات السابقةالمقرراتالرقم الكودىالفصل

LIB123111مقدمة في مراكز مصادر التعلم.١
LIB123112ز مصادر التعلممصادر المعلومات في مراك.٢
LIB123113سیكولوجیة القراءة.٣
LIB123114إدارة وتنظیم مراكز مصادر التعلم.٤

األول

LIB123115مشروع بحثي.٥
LIB123211خدمات مراكز مصادر التعلم المعلوماتیة.١
LIB123212التعلم استراتیجیات التعلیم و.٢
LIB123213الوعي المعلوماتي.٣
LIB123214أدب األطفال.٤

الثاني

LIB123215التخرجمشروع .٥
)                  تخصصى(تنظیم المعلومات في البیئة الرقمیة ] ٤[

تقنیة المعلومات  : الشعبة
المتطلبات السابقةالمقرراتالرقم الكودىالفصل

LIB124111تنظیم واسترجاع  المعلومات .١
LIB124112ٕواتاحتهاوصف المصادر "تطبیقات .٢")RDA(

LIB124113المیتاداتا .٣
LIB124114تنظیم المكتبة  الرقمیة .٤

األول

LIB124115ىمشروع بحث. ٥
LIB124211الفهرسة المجتمعیة .١
LIB124212التصنیف في البیئة الرقمیة .٢
LIB124213االفتراضیة ىنظم الضبط االستناد.  ٣
LIB124214یب الدالليالو. ٤ :semantic web

الثاني

LIB124215مشروع التخرج. ٥
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)                   تخصصى(دبلوم النشر االلكتروني ] ٥[
تقنیة المعلومات    : الشعبة
المتطلبات السابقةالمقرراتالرقم الكودىالفصل

LIB125111الملكیة الفكریة في البیئة االلكترونیة .١
LIB125112الرقمنة                    .٢
LIB125113ىبرمجیات التحریر والنشر المكتب.٣
LIB125114ىقیاسات االنتاج الفكر.٤

األول

LIB125115ىثمشروع بح.٥
LIB125211التسویق االلكتروني لمصادر المعلومات .١
LIB125212حمایة مصادر المعلومات في بیئة االنترنت .٢

) ماتأمن المعلو(
LIB125213تصمیم وادارة مواقع الناشرین على شبكة اإلنترنت .٣
LIB125214أخالقیات النشر .٤

الثاني

LIB125215مشروع التخرج. ٥
)                   تخصصى(دبلوم إدارة الوثائق الجاریة ] ٦[

الوثائق   : الشعبة
المتطلبات السابقةالمقررات الرقم الكودىالفصل

LIB127111مشروع بحثي(نظریة االتصال .١(
LIB127112نظم المعلومات اإلداریة.٢
LIB127113تصمیم مواقع األرشیفات على الویب.٣
LIB127114رقمنة الوثائق.٤

ألولا

LIB127115االدارة العامة.٥
LIB127211نظم إتاحة الوثائق الرقمیة.١
LIB127212اإلثبات في الوثائق اإللكترونیةوسائل الصحة و.٢
LIB127213هیكلة الوثائق الرقمیة والبیانات الوصفیة.٣
LIB127214الحكومة اإللكترونیة.٤

الثاني

LIB127215التخرجمشروع .٥
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)                   تخصصى(دبلوم األرشیف ] ٧[
الوثائق  : الشعبة
قةالمتطلبات السابالمقررات الرقم الكودىالفصل

LIB128111إدارة األرشیفات.١
LIB128112تدریب٢+ نظري٢(الترتیب .٢(
LIB128113تدریب٢+ نظري٢(الوصف األرشیفي .٣(
LIB128114مشروع بحثي(خدمات الوثائق واألرشیف .٤(

األول

LIB128115استخدام الحاسب االلي في االرشیف.٥
LIB128211تدریب٢+ نظري٢(التكشیف .١(
LIB128212التشریعات والمعاییر في مجال األرشیف.٢
LIB128213تاریخ األرشیف والمجموعات األرشیفیة.٣
LIB128214تصمیم مواقع األرشیفات على الویب.٤

الثاني

LIB128215التخرجمشروع .٥
)                                          تخصصى(دبلوم تحقیق الوثائق] ٨[

الوثائق    : الشعبة
المتطلبات السابقةالمقررات الرقم الكودىالفصل

LIB129111مشروع بحثي(مصادر الحضارة اإلسالمیة.١(
LIB129112تاریخ النظم.٢
LIB129113علم الشروط.٣
LIB129114البردي العربي.٤

األول

LIB129115الفنون واالثار االسالمیة.٥
LIB129211علم اللغة العام.١
LIB129212الوثائق العربیة في العصور الوسطى.٢
LIB129213الوثائق العثمانیة والحدیثة.٣
LIB129214علم األختام.٤

الثاني

LIB129215التخرجمشروع .٥
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)          بینى(الوثائق ىالدبلوم ف] ٩[
الوثائق    : الشعبة
المتطلبات السابقةالمقرراتالرقم الكودىالفصل

LIB1326111علم الوثائق.١
LIB1326112علم األرشیف.٢
LIB1326113إدارة الوثائق الجاریة.٣
LIB1326114مشروع بحثي(علم الكتابة العربیة .٤(

األول

LIB1326115تاریخ االرشیف والمجموعات االرشیفیة المصریة.٥
LIB1326211عیة والمتخصصةاألرشیفات النو.١
LIB1326212إدارة الوثائق واألرشیفات اإللكترونیة.٢
LIB1326213اإلحصاء.٣
LIB1326214نصوص متخصصة باللغة اإلنجلیزیة.٤

الثاني

LIB1326215مشروع التخرج.٥
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)بینى(دبلوم توثیق التراث ] ١٠[
الوثائق : الشعبة
سابقةالمتطلبات الالمقررات الرقم الكودىالفصل

LIB1311111التراث الحضاري المصري.١
LIB1311112تحقیق المخطوطات.٢
LIB1311113إدارة المتاحف.٣

األول

LIB1311114أدارة المكتبات.٤
LIB1311211الدراسات الثقافیة.١
LIB1311212الترتیب والوصف األرشیفي.٢
LIB1311213تصنیف المخطوطات وفهرستها.٣

الثاني

LIB1311214الدبلوماتیك.٤
LIB1311311توثیق المواد األثریة.١
LIB1311312أرشیفات الفلكلور.٢
LIB1311313مــشروع (أرشــیفات المــواد الــسمعیة والبــصریة .٣

)بحثي
الثالث

LIB1311314توثیق االعمال الفنیة.٤
LIB1311411رقمنة المواد التراثیة.١
LIB1311412ثیق الصور الفوتوغرافیةتو.٢
LIB1311413التراث الشفاهي.٣

الرابع

LIB1311414التخرجمشروع .٤
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)                       مهنى(الدبلوم المهنى في الوثائق  ] ١١[
الوثائق   : الشعبة
المتطلبات السابقةالمقررات الرقم الكودىالفصل

LIB1410111إدارة الوثائق الجاریة.١
LIB1410112تحریر الوثائق اإلداریة.٢
LIB1410113اإلدارة العامة.٣

األول

LIB1410114نظم قواعد البیانات.٤
LIB1410211تحلیل وتصمیم النظم. ١
LIB1410212التنظیم واإلدارة. ٢
LIB1410213االتصال الوثائقي. ٣

الثاني

LIB1410214تشریعات الوثائق واألرشیف. ٤
LIB1410311خدمات الوثائق واألرشیف.١
LIB1410312المعالجة الفنیة اآللیة للوثائق.٢
LIB1410313إدارة الوثائق اإللكترونیة.٣ الثالث
LIB1410314تـــــــاریخ المجموعـــــــات االرشـــــــیفیة المـــــــصریة .٤

)مشروع بحثي(
LIB1410411إدارة األرشیفات المتخصصة.١
LIB1410412الوثائق والمعلوماتأمن .٢
LIB1410413علم النفس اإلداري.٣

الرابع

LIB1410414مشروع التخرج.٤
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دبلومات تابعة لوكیل الدراسات العلیا بالكلیة
) بینى()الدراسات المسرحیة(علوم المسرح 

المتطلبات السابقةالمقرراتالرقم الكودىالفصل
THE13111تاریخ المسرح القدیم.١
THE13112نصوص مسرحیة باللغة العربیة.٢
THE13113اإلغریقى والرومانى(سرح القدیم نظریة الم.٣( األول
THE13114فنون (دراسات فى العناصر المسرحیة.٤

)١-أداء
THE13211سرح حتى عصر النهضة وما تاریخ الم.١

بعدها
THE13212نصوص مسرحیة بلغة أوربیة حدیثة.٢
THE13213د مسرحى لعصر النهضة وما بعدهانق.٣

الثاني

THE13214فنون (العناصر المسرحیة دراسات فى.٤
)٢-أداء

THE13311تاریخ المسرح حتى القرن العشرین.١
THE13312ح الحدیثنصوص مسرحیة من المسر.٢
THE13313لنقد المسرحى خالل القرن العشریننظریات ا.٣ الثالث
THE13314یات المسرح وعناصره تقن(مشروع بحثى.٤

)ٕواخراج
THE13411تقنیات المسرح التجریبى.١
THE13412نظریات النقد المسرحى المعاصر.٢
THE13413مهــارات تطبیقیــة فــى النقــد المــسرحى والكتابــة.٣

المسرحیة
الرابع

THE13414یشمل التقنیات المسرحیة(التخرج مشروع .٤(
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)بینى(دبلوم التنمیة الثقافیة 
المتطلبات السابقةالمقرراتالرقم الكودىلفصلا

DEV13111مقدمــة فــي اإلدارة والتخطــیط االســتراتیجى .١ +
)٢+٢(تدریب 

DEV13112مشروع بحثي(التراث الثقافي المصري .٢(
DEV13113اقتصادیات الثقافة.٣

األول

DEV13114مقدمة في الفنون البصریة.٤
DEV13211٢+٢(تدریب + ثقافیة الدارةاإل.١(
DEV13212ثقافیةالدراسات ال.٢
DEV13213فـــــي البحـــــث تـــــدریب+ أنثروبولوجیـــــا الثقافـــــة.٣

)یختار الطالب مادة واحدة(االجتماعي
الثاني

DEV13214
DEV13215معاصرة الفنون ال)أ(.٤

دبياألتذوق ال) ب(.٥
DEV13311فیةالسیاسات والتشریعات الثقا. ١
DEV13312التنشیط الثقافي . ٢
DEV13313تنمیة اإلبداع. ٣

التنمیة الثقافیة لذوي االحتیاجات الخاصة
)یختار الطالب مادة واحدة( الثالث

DEV13314
DEV13315
DEV13316
DEV13317

ثقافات أفریقیا.٤
ثقافات شرق آسیا .٥
ثقافات غرب آسیا.٦
یةثقافات أمریكا الالتین.٧

ًیختار الطالب فرعا واحدا( ً(
DEV13411علم النفس الثقافي. ١
DEV13412التعاون الثقافي الدولي. ٢
DEV13413مسرحدارةإأوإدارة متاحف. ٣

إدارة مكتبات ومراكز المعلوماتأو
)یختار الطالب مادة واحدة(

الرابع

DEV13414١التخرجمشروع (وع وقیادة الفریقإدارة مشر.٤(
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)  بینى(دبلوم األدب المقارن 
المتطلبات السابقةاإلجباریةالمقرراتالرقم الكودىالفصل

COMP13111تاریخ األدب المقارن النشأة والمفهوم.١
COMP13112نظریات النقد األدبي الحدیث.  ٢

)یختار الطالب مقررین(:اختیارى
COMP13121الترجمة والتواصل الثقافي.  أ
COMP13122فنونالداب واأل. ب
COMP13123ألدب الشعبيا. جـ
COMP13124األجناس األدبیة بین النظریة والتطبیق.  د

األول

اإلجباریةالمقررات

COMP13211علم اللغة المقارن.١
COMP13212نظریات النقد األدبي الحدیث. ٢
COMP13213ىمشروع بحث. ٣

ةالمقررات االختیاری
COMP13221الروایة المقارنة. أ.أ
COMP13222الشعر المقارن. ب.ب
COMP13223الملحمة. جـ.ت

الثاني

COMP13224االنتقال الثقافي.د
المقررات اإلجباریة

COMP13311الحدیثدب المقارن في العصرتاریخ األ.١
COMP13312علم اللغة المقارن .٢

المقررات االختیاریة
COMP13321الترجمة واالقتباس.  أ
COMP13322أدب الطفل. ب
COMP13323أدب الرحالت. جـ

الثالث

COMP13324الدراما.  د
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COMP13411نظریات التلقي-١: اجبارى
COMP13412االنتقال الثقافي عبر الحضارات-٢
COMP13413مشروع التخرج-٣

المقررات االختیاریة
COMP13421 الثقافة المرئیة. أ
COMP13422تداخل األجناس األدبیة. ب

الرابع

COMP13423ىالنقد التطبیق. جـ
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الجزء الرابع
جستیربرامج الما

قواعد الحصول على درجة الماجستیر
متطلبات القید ببرامج الماجستیر ): ٢٣(مادة 

.على األقلجیدالحصول على البكالوریوس أو اللیسانس أو ما یعادلها بتقدیر- ١
.متطلبات یحددها كل قسم فى تكنولوجیا المعلومات- ٢
ین  دبلـومز ریوس الـذى اجتـاالوسمح للطالب الحاصـل علـى تقـدیر مقبـول فـى اللیـسانس أو البكـُی- ٣

دبلــوم تخصــصى لمــدة عــام بحیــث یــدرس وأعقبــه باجتیــاز ا لمــدة عــامًبینیــًدبلومــا أو ینتخصــص
كـــون أن یعلـــى ن علـــى األقـــل فــى بـــرامج الـــدبلومات قبــل أن یلتحـــق ببرنـــامج الماجــستیر، عــامی

ى أو مـــن القـــسم الـــذى حـــصل منـــه علـــى درجـــة الـــدبلوم التخصـــصببرنـــامج الماجـــستیرهقـــالتحا
.طبقا لشروط األقسام العلمیة) ٣(Bًجدابتقدیر جیدالبینى

.یسدد الطالب الرسوم الدراسیة، وأى مساهمات أخرى تحددها الكلیة- ٤
نظام الدراسة): ٢٤(مادة 

%) ٥٣(ساعة للمقررات الدراسیة تمثل ) ٢٤(توزع ساعات الدراسة فى الماجستیر على أساس - ١
.من الوزن النسبي%) ٤٧(رسالة تمثل ساعة لل) ٢١(من الوزن النسبي و

ــــى أســــاس - ٢ ــــع ) ٤(تــــوزع ســــاعات بــــرامج الماجــــستیر عل ــــي أن یكــــون توزی ــــة عل مقــــررات إجباری
علـي أن یكـون توزیـع المقـررات مقـرر اختیـاري) ٢(مقررین في كل فصل، ) ٢(المقررات بواقع 

بواقــع مقــرر مقــرر بینــى علــي أن یكــون توزیــع المقــررات ) ٢(بواقــع مقــرر واحــد فــي كــل فــصل، 
یقـوم كـل . واحد في كل فصل كما هو موضح فـى بـرامج األقـسام فـى الجـزء الخـاص بـالمقررات

قسم بتحدیـد المقـررات اإلجباریـة والمقـررات االختیاریـة والمقـررات البینیـة ویوزعهـا علـى الفـصول 
.على أن یتم طرح جمیع المقررات اإلجباریة فى كل فصل إذا تقدم طالب جدد

الــذین ال یحــصلون علــى تقــدیر جیــد فــى المتوســط التراكمــي للمقــررات الدراســیة یكلــف الطــالب- ٣
.بالتسجیل فى مقررات إضافیة أو إعادة بعض المقررات لتحسین المتوسط التراكمي

خـــالل المـــدة المنـــصوص علیهـــا فـــى ) ماجـــستیر(إذا لـــم یحـــصل الطالـــب علـــى الدرجـــة العلمیـــة - ٤
ٕاجتیـــاز المقـــررات وانجـــاز الرســـالة، یمـــنح مـــدة ، وهـــى مـــدة تـــشمل)٧جـــدول ) (١٠(المـــادة رقـــم 

بـشرط أن .مماثلة كحد أقـصى بنـاء علـى اقتـراح المـشرف وموافقـة مجلـس القـسم ومجلـس الكلیـة
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.فإذا لم یحصل الطالب خاللها على الدرجة یشطب قیده.یكون قد قام بتسجیل الرسالة
ویـــستوفى االســتمارة الالزمـــة یختــار الطالــب بمـــساعدة المــشرف األكـــادیمي المقــررات الدراســیة، - ٥

.بذلك ویعتمدها من المرشد األكادیمي، في موعد غایته األسبوع الثاني من الدراسة
یلتـــزم الطالـــب الـــذى یرغـــب فـــى حـــذف أو إضـــافة مقـــرر باســـتیفاء االســـتمارة الالزمـــة لـــذلك فـــى - ٦

. الوقت المسموح فیه بالحذف واإلضافة
قــرر مــا باســتیفاء االســتمارة الالزمــة لــذلك فــى یلتــزم الطالــب الــذى یرغــب فــى االنــسحاب مــن م- ٧

.الوقت المسموح فیه باالنسحاب من المقرر
یجــب علــى الطالــب الــذى یرغــب فــى االنــسحاب مــن الفــصل الدراســي اســتیفاء اســتمارة خاصــة - ٨

.بذلك
) W(یقوم الطالب بسداد مصاریف المقررات الدراسیة التى سبق لـه الحـصول فیهـا علـى تقـدیر - ٩

). FW(أو ) F(أو 
بموافقـة مجلـس القـسم ومجلـس الكلیـة إذا كـان إلغـاء القیـد قـد بالبرنـامجیجوز إعادة قید الطالـب-١٠

تــم بنــاء علــى طلبــه أو لرســوبه، بــشرط أن یمــر عــام علــى األقــل مــن تــاریخ الموافقــة علــى إلغــاء 
.القید

متطلبات تسجیل الخطة لرسالة الماجستیر): ٢٥(مادة 
راسیة بتقدیر جید على األقل وانجاز الساعات الدراسیة المعتمدة اجتیاز الطالب المقررات الد- ١

.المنصوص علیها فى القواعد العامة األساسیة من هذه الالئحة
.درجة على األقل قبل التسجیل) ٥٠٠(أو ما یناظره بمجموع TOEFLاجتیاز امتحان - ٢
.لخطةاجتیاز الطالب اختبار التحریر العلمي الذى تحدده الكلیة قبل تسجیل ا- ٣
.اجتیاز الطالب دورة الكتابة الفنیة قبل تسجیل الخطة- ٤
طبقا لمواصفات إعداد خطط تسجیل تتوافق خطة الرسالة مع الخطة البحثیة للقسم والكلیة- ٥

.الرسائل بالكلیة
بعد تنفیذ تعدیالت السیمنار إذا وجدت، تعرض الخطة على مجلس القسم للتوصیة باعتمادها - ٦

.اسات العلیا بالكلیةورفعها إلى لجنة الدر
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تناقش الخطة فى لجنة الدراسات العلیا، وبعد تنفیذ التعدیالت المطلوبة إذا وجدت، ترفع إلى - ٧
.مجلس الكلیة للموافقة واالعتماد من الجامعة

تشكیل لجنة اإلشراف): ٢٦(مادة 
من بین ا على الطالبًا رئیسیًیعین مجلس الكلیة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص مشرف- ١

األساتذة أو األساتذة المساعدین بالكلیة، ویجوز إشراك أحد المدرسین فى اإلشراف ویسمى 
.اًا مساعدًمشرف

یجوز بموافقة مجلس الكلیة أن یشارك في اإلشراف من في مستوى األساتذة أو األساتذة - ٢
رفین عن المساعدین من المتخصصین من خارج الكلیة، وفى جمیع الحاالت ال یزید عدد المش

.ثالثة
ا فلمجلس ًا أو خارجیًا داخلیًفى حال سفر أحد المشرفین إلى الخارج أو إعارته أو ندبه انتداب- ٣

الكلیة أن یترك لجنة اإلشراف كما هى، أو یضیف عضوا إلى لجنة اإلشراف أو یرفع اسم 
على المشرف الذى سافر أو انتدب إلى الخارج من لجنة اإلشراف، أو كلیهما، وذلك بناء 

اقتراح مجلس القسم المختص بناء على التقریر الذي یقدمه المشرف قبل السماح له بالسفر أو 
.االنتداب مع عدم التعارض مع الفقرة  السابقة

لى مجلس القسم المختص عن مدى إا ًیقدم المشرف الرئیسي فى نهایة كل فصل دراسي تقریر- ٤
.ي باستمرار القید أو إلغائهتقدم الطالب في دراسته، وللمشرف الرئیسي ان یوص

عقد سیمنار ما قبل المناقشة): ٢٧(مادة 
یعرض فیها الطالب ما توصل إلیه خالل ) سیمنار(طلب المشرف أو المشرفون عقد محاضرة عامة ی

.البحث
ممتحنینالتشكیل لجنة ):  ٢٨(مادة 

:تالیةمجلس القسم المختص بطلب یتضمن المستندات الىیتقدم المشرف الرئیسي إل
.ا باألمانة العلمیة فى الرسالةًتقریر- ١
ـــاللغتین العربیـــة ًا عـــن صـــالحیة الرســـالة للمناقـــشة موضـــحًتقریـــر- ٢ ـــدقیق للرســـالة ب ـــوان ال ـــه العن ا ب

.لمشرفینا/واإلنجلیزیة ویحمل التقریر توقیعات المشرف
ى علـ) ١(مرشـحین علـى أن یكـون مـن بیـنهم ثالثـةطلب تشكیل لجنـة الحكـم علـى الرسـالة مـن - ٣

.ة المشرف أو المشرفین ویكون لهم صوت واحدثالثاألقل من خارج الكلیة، ویكون من بین ال
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.ال یتم تشكیل لجنة المناقشة إال بعد مرور عام على تاریخ التسجیل- ٤
.ا لمعاییر كتابة الرسائل بالكلیةًنسخة ورقیة من الرسالة مكتوبة طبق- ٥

مناقشة الرسالة):  ٢٩(مادة 
بنــاء علــى اقتــراح مجلــس القــسم المخــتص لجنــة للحكــم علــى الرســالة مــن یــشكل مجلــس الكلیــة- ١

ثالثة أعضاء على األقل، یكون أحدهم المشرف أو المشرفین، على أن یكون لهم صـوت واحـد 
بجانــــب عــــضوین علــــى األقــــل مــــن بــــین الــــسادة األســــاتذة أو األســــاتذة المــــساعدین بالجامعــــات 

لعلمى مـن المتخصـصین، بـشرط أن یكـون أحـدهما المصریة أو األجنبیة أو ممن في مستواهم ا
على األقل من خارج الكلیة، ویرأس اللجنة أقدم األعضاء، مع مراعاة أنه ال تمنح الدرجة على 
الرسائل العلمیة للطالب الذین یضاف إلیهم مشرف جدید إال بعد مرور ستة أشـهر علـى األقـل 

ویعتمـد نائـب . اقیـة للطالـب تـسمح بـذلكمن إضافة المشرف، مع مراعـاة أن تكـون مـدة القیـد الب
رئــیس الجامعــة للدراســات العلیــا والبحــوث تــشكیل لجنــة الحكــم علــى الرســالة بعــد موافقــة مجلــس 

.الكلیة
سـتة (اعتبار الموافقة على تشكیل لجنة الحكم على الرسالة موافقة ضـمنیة علـى مـد القیـد لمـدة - ٢

ة، علـى أن تـتم المناقـشة قبـل انقــضاء فقـط وهـى مـدة صـالحیة لجنـة الحكــم علـى الرسـال) أشـهر
المـدة المــصرح بهـا للطالــب علــى أال یـتم تجدیــد تــشكیل اللجنـة إال مــرة واحــدة بعـد ذلــك لظــروف 

.قهریة یقبلها مجلس القسم ومجلس الكلیة
یشترط أن یكون أعضاء اللجنة التى یختارهـا مجلـس القـسم للحكـم علـى الرسـالة متخصـصون - ٣

.هم إنتاج علمى فى هذا المجالفى مجال موضوع الرسالة ول
ال یجوز اشتراك عضو هیئة التدریس فى لجنة الحكم علـى الرسـائل العلمیـة المقدمـة مـن أحـد - ٤

ًأقاربه حتى الدرجة الرابعة نسبا أو صهر .اً
یقــوم كــل عــضو مــن أعــضاء لجنــة الحكــم بكتابــة تقریــر علمــي مفــصل عــن صــالحیة الرســالة - ٥

.للمناقشة
ا نتیجــة المناقــشة، ویعــرض التقریــر ًا علــى النمــوذج المعتمــد متــضمنًماعیــا جًتقــدم اللجنــة تقریــر- ٦

ا للعــرض علــى مجلــس الجامعــة، ویعتبــر ًالجمــاعي علــى مجلــس القــسم ومجلــس الكلیــة تمهیــد
.تاریخ موافقة الكلیة هو تاریخ منح الدرجة

فـى حالـة یجوز أن تتم إجراءات المناقـشة العلنیـة باسـتخدام وسـائل وتقنیـات االتـصال الحدیثـة- ٧
وجــود أحــد المــشرفین أو أحــد األعــضاء الممتحنــین خــارج الــبالد، وفــى جمیــع األحــوال یــشترط 
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وجــود أحــد المــشرفین عــالوة علــى أحــد األعــضاء مــن الممتحنــین فــى الجلــسة العلنیــة ویكتفــى 
.بتقریر العضو المسافر

:توصى اللجنة في تقریرها الجماعي بأحد التوصیات التالیة- ٨
).٣(جستیر بأحد التقدیرات المبینة في جدول رقم منح درجة الما-
.إجراء تعدیالت جوهریة قبل اعتماد الدرجة-
ًرفض الرسالة رفضا مطلقا- ً.

فى حالة طلب إعداد تعدیالت جوهریة البد من إعادة الرسالة إلى الطالب الستكمال ما تراه اللجنة 
یخ المناقشة، وبشرط أال یتجاوز الحد من نقص، ویمنح الطالب فرصة ال تزید عن ستة شهور من تار

ا منه ومن اللجنة یفید إجراء ًموقعاًوفى هذه الحالة یقدم المشرف تقریر. الزمنى األقصى لمنح الدرجة
.الطالب للتعدیالت
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برامج الماجستیر فى األقسام

فىماجستیرالقسم العلمىمسلسل
ARAالعربىدباألقسم اللغة العربیة وآدابها-١ 121

ARAالعربیة                        لغةال 122
ORI221األدب التركي قسم اللغات الشرقیة وآدابها-٢

ORI222الدراسات اللغویة التركیة

ORI231الفارسیة واألوردیةاللغة

ORI241شیة وآدابهااللغة الحب

ORI210االلغة العبریة وآدابه

ORI251األدب السریانى 
ORI252اللغة السریانیة                        

ORI252اللغویات السامیة المقارنة

ENG21اللغة اإلنجلیزیة وآدابهاهاقسم اللغة اإلنجلیزیة وآداب-٣

ENG22 اللغة اإلنجلیزیة وآدابها

ENG23سیاسات الترجمة                        

FRE21اللغة الفرنسیة وآدابهاقسم اللغة الفرنسیة وآدابها-٤

FRE22اللغة الفرنسیة وآدابها

GER20اللغة األلمانیة وآدابهاقسم اللغة األلمانیة وآدابها-٥

CLA20الدراسات الیونانیة والالتینیةقسم الدراسات الیونانیة والالتینیة-٦

SPA20اللغة األسبانیة وآدابهاقسم اللغة األسبانیة وآدابها-٧

األوروبي المشترك ىبرنامج الماجستیر المصر
MULCH SPA21

JAP20یابانیةالدراسات القسم اللغة الیابانیة وآدابها-٨

CHI20اللغة الصینیة وآدابهاقسم اللغة الصینیة وآدابها-٩
HIS21التاریخ الیونانى والالتینى                لتاریخقسم ا-١٠

HIS22 الوسطى                       العصور
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HIS23اإلسالمى                        التاریخ

HIS24والمعاصر               الحدیثالتاریخ

GEO21 الجغرافیا البشریةقسم الجغرافیا-١١

GEO22غرافیا الطبیعیةالج

PHI21 الفلسفة القدیمة والوسیطة                قسم الفلسفة-١٢

PHI22الفلسفة الحدیثة والمعاصرة               

PSY21والشخصیة        االجتماعىالنفسعلمقسم علم النفس-١٣

PSY22االرتقائى                   النفسعلم

PSY23البیولوجى                    النفسعلم

PSY24المعرفى                      النفسعلم

PSY25التنظیمى                     النفسعلم

PSY26التربوى                      النفسعلم

PSY27اإلكلینیكى                    النفسعلم

SOC20علم االجتماعاالجتماععلمقسم-١٤

LIB21علم المكتباتقسم المكتبات والوثائق والمعلومات-١٥

LIB22الوثائق                                   

LIB23المعلوماتتقنیة

ITA21اللغة اإلیطالیة وآدابهاوآدابهاقسم اللغة اإلیطالیة -١٦

ITA22 اللغة االیطالیة وآدابها                
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برنامج الماجستیر فى األقسام
قسم اللغة العربیة وآدابها

اللغة العربیة وآدابهافى ماجستیرال
األدبیة: الشعبة
طلبات السابقةالمتالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

ARA21111دراسات نقدیة حدیثة .١
ARA21112مناهج البحث األدبي. ٢

المقررات االختیاریة
ARA21121١(موضوع في الدراسات اإلسالمیة.١(
ARA21122١(موضوع في األدب العربي القدیم.٢(
ARA21123١(موضوع في األدب المصري.٣(
ARA21124ضوع في األدب المقارنمو. ٤

المقررات البینیة
ARA21131مناهج تحقیق التراث.١
ARA21132١(علم نفس األدب.٢(

األول

ARA21133كتابة البحث العلمي . ٣
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

ARA21211مناهج تحلیل النصوص -١
ARA21212نیةترجمة متخصصة بلغة ثا- ٢

المقررات االختیاریة
ARA21221٢(موضوع في األدب العربي الحدیث.١(
ARA21222١(موضوع في األدب الشعبي.٢(
ARA21223فن المسرح.٣
ARA21224١(موضوع في األدب األندلسي. ٤(

المقررات البینیة
ARA21231موضوع في علم اجتماع األدب.١
ARA21232النقد الثقافي.٢

الثاني

ARA21233موضوع في الفلسفة.٣
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اللغة العربیة وآدابهافىماجستیرال
اللغویة: الشعبة
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

ARA22111دراسات حدیثة في اللغة.١
ARA22112المدارس النحویة.٢

المقررات االختیاریة
ARA22121موضوع خاص في النحو العربي.١
ARA22122علم اللغة التقابلي.٢
ARA22123العروض وموسیقى الشعر العربي.٣

المقررات البینیة
ARA22131١(علم اللغة االجتماعي.١(
ARA22132١(فلسفة اللغة.٢(
ARA22133العربیة واستخدامات الحاسب اآللي.٣

األول

ARA22134العربیة اإلسالمیةالحضارة .٤
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

ARA22211علم اللغة المقارن.١
ARA22212لغة أوربیة حدیثة.٢

المقررات االختیاریة
ARA22221موضوع خاص في الصرف العربي.١
ARA22222التخطیط اللغوي.٢
ARA22223علم النص.٣

یةالمقررات البین
ARA22231المباحث الداللیة في علم األصول.١
ARA22232لغة عبریة.٢

الثاني

ARA22233لغة فارسیة. ٣
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قسم اللغات الشرقیة
اللغة العبریة وآدابهاالماجستیر 
وآدابها                    العبریةشعبة اللغة 

لبات السابقةالمتطالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
ORI210111البحث األدبىمناهج .١
ORI210112وسطیة حدیثة-قدیمة(ر عبریة مصاد.٢(

المقررات االختیاریة
ORI210121األنواع األدبیة فى العهد القدیم.١
ORI210122الفرق الدینیة الیهودیة القدیمة.٢
ORI210123مصطلحات تلمودیة.٣
ORI210124النثر العبرى الوسیط فى المشرق اإلسالمى.٤
ORI210125الشعر العبرى الوسیط فى المشرق اإلسالمى.٥
ORI210126المجتمع اإلسرائیلى.٦
ORI210127الشعر العبرى الحدیث فى أوروبا.٧
ORI210128الروایة العبریة الحدیثة فى أوروربا.٨
ORI210129فى أوروباالمسرح العبرى الحدیث.٩
ORI210130المقال العربى الحدیث فى اوروبا.١٠

المقررات البینیة 
ORI210131١(نصوص متخصصة بلغة أوربیة حدیثة .١(
ORI210132آثار فلسطین القدیمة.٢
ORI210133اللغو الیونانیة.٣
ORI210134اللغة الالتینیة.٤
ORI210135موسیقى الشعر العربى.٥
ORI210136علم اجتماع األدب.٦
ORI210137األدب المقارن.٧

األول

ORI210138األدب العربى.٨
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لبات السابقةالمتطالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
ORI210211الدراسات العبریةموضوع فى .١
ORI210212والدراسات العبریة االستشراق . ٢

المقررات االختیاریة
ORI210221مناهج دراسة العهد القدیم.١
ORI210222الفرق الدینیة الیهودیة الحدیثة والمعاصرة.٢
ORI210223نصوص تلمودیة.٣
ORI210224النثر العبرى الوسیط فى األندلس.٤
ORI210225الشعر العبرى الوسیط فى األندلس.٥
ORI210226قضایا إسرائیلیة معاصرة.٦
ORI210227العشر العبرى الحدیث والمعاصر.٧
ORI210228الروایة العبریة الحدیثة والمعاصرة.٨
ORI210229المسرح العبرى الحدیث والمعاصر.٩
ORI2102210المقال العبرى الحدیث والمعاصر.١٠

المقررات البینیة
ORI210231نصوص متخصصة بلغة أوربیة حدیثة.١
ORI210232اللغة الیونانیة.٢
ORI210233اللغة الالتینیة.٣
ORI210234علم النفس األدب٠٤
ORI210235علم األسلوب٠٥

الثاني

ORI210236البالغة العربیة٦٠
دراسات العهد القدیم،الفكر ( یمنح القسم درجة الماجستیر فى أحدى التخصصات اآلتیة*

)الدینى الیهودى،التلمود،األدب العبرى الوسیط، اللغة العبریة الحدیثة وآدابها
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ي األدب التركي                الماجستیر ف
شعبة اللغة التركیة وآدابها                    

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
ORI221111البحث األدبىمناهج .١
ORI221112مصادر األدب التركي.٢

المقررات االختیاریة
ORI221121لعثمانى حتى التنظیماتالشعر التركى ا.١
ORI221122النثر التركى العثمانى حتى التنظیمات.٢
ORI221123األدب التركى فى آسـیا الوسـطى حتـى نهایـة القـرن .٣

الثانى عشر المیالدى
ORI221124دراسة وتحقیق: المخطوط التركى .٤

المقررات البینیة 
ORI221131نصوص من الشعر والنثر الفارسى.١
ORI221332فن الشعر.٢

األول

ORI221133ـــــــــــاریخ وحـــــــــــضارة جمهوریـــــــــــة أذریبجـــــــــــان أو .٣ ت
أوزبكستان أو قازاقتسان

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة
ORI221211األدب المقارن. ١
ORI221212أشكال األدب الشعبى التركى وفنونه. ٢

ررات االختیاریةالمق
ORI221221الشعر التركى الحدیث والمعاصر.١
ORI221222فن القص التركى الحدیث  والمعاصر.٢
ORI221223المسرحیة التركیة الحدیثة والمعاصرة.٣
ORI221224تحلیل نصوص من األدب اآلذرى أو األوزبكى أوالقازاقى.٤

المقررات البینیة
ORI221231البالغةعلم.١
ORI221232فن الكتابة القصصیة.٢

الثاني

ORI221233األحزاب السیاسیة فى تركیا.٣
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الماجستیر في الدراسات اللغویة التركیة
الشعبة اللغویة

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
ORI222111مناهج البحث اللغوي.١
ORI222112صرفیة -صوتیة (تحلیل اللغوي مستویات ال. ٢

)داللیة-تركیبیة -
المقررات االختیاریة

ORI222121دراسة تطبیقیة: التطور الصوتي للغة التركیة.١
ORI222122دراسة صرفیة: تركیة تركیا القدیمة.٢
ORI222123دراسة وتحقیق: المخطوط التركى .٣

المقررات البینیة 
ORI222131علم اللغة العام.١
ORI222132المقارنعلم اللغة .٢

األول

ORI222133االجتماعىعلم اللغة .٣
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

ORI222211تاریخ اللغة التركیة.١
ORI222212المصادر اللغویة التركیة.٢

المقررات االختیاریة
ORI222221بناء الجملة التركیة.١
ORI222222دراسة في التطور الداللي: اللغة التركیة.٢
ORI222223تحلیل وترجمة: الوثائق العثمانیة .٣

المقررات البینیة
ORI222231اكتساب اللغة.١
ORI222232علم الداللة.٢

الثاني

ORI222233علم اللغة التقابلي.٣
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اوآدابه) الفارسیة واألوردیة(الماجستیر فى اللغة 
اللغة الفارسیة وآدابها: شعبةال

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
ORI231111مناهج البحث األدبى أو اللغوى .١
ORI231112موضوع فى الفكر اإلسالمى.٢

المقررات االختیاریة
ORI231121األدب الفارسى حتى نهایة العصر الصفوى.١
ORI231122األدب األوردى فــى شــبه القــارة الهندیــة حتــى .٢

منتصف القرن التاسع عشر
ORI231123صــــــوتیة، (اللغــــــة الفارســــــیة دراســــــات لغویــــــة .٣

)صرفیة، داللیة، تركیبیة
ORI231124صــــــوتیة، (اللغــــــة األوردیــــــة دراســــــات لغویــــــة .٤

)صرفیة، داللیة، تركیبیة
المقررات البینیة

ORI231131العربىاألدب .١
ORI231132علم اجتماع األدب.٢
ORI231133علم نفس األدب.٣
ORI231134علم اللغة التقابلى.٤
ORI231135الصرف العربى.٥
ORI231136نظریة الترجمة.٦

األول

ORI231137علم األسلوب . ٧
المقررات اإلجباریة

ORI231211ة أو أوردیةالمصادر األدبیة واللغویة فارسی.١
ORI231212علم المعاجم.٢

الثاني



٢٠١٨دلیل الالئحة الجدیدة للدراسات العلیا 

٧٦

المقررات االختیاریة
ORI231221المخطوطة الفارسیة.١
ORI231222الشعر الحدیث والمعاصر فى الفارسیة.٢
ORI231223الروایة الحدیثة فى الفارسیة.٣
ORI231224الروایة الحدیثة فى األوردیة.٤
ORI231225ح الحدیث والمعاصر فى الفارسیةالمسر.٥
ORI231226األوردیةالمسرح الحدیث والمعاصر فى .٦
ORI231227موضوع فى اللغة الفارسیة.٧
ORI231228األوردیةموضوع فى اللغة .٨

المقررات البینیة
ORI231231البالغة العربیة.١
ORI231232األدب المقارن.٢
ORI231233اللغةعلم نفس.٣
ORI231234علم اجتماع اللغة.٤
ORI231235النحو العربى.٥
ORI231236العادات والتقالید بین الشعوب اإلسالمیة.٦
ORI231237موضوع فى التصوف اإلسالمى. ٧



٢٠١٨دلیل الالئحة الجدیدة للدراسات العلیا 

٧٧

اللغة الحبشیة وآدابهافى ماجستیر البرنامج 
اللغة الحبشیة: الشعبة
المتطلبات السابقةإلجباریةالمقررات االرقم الكودىالفصل

ORI241111مناهج البحث األدبى ومصادره.١
ORI241112مناهج البحث اللغوى.٢

المقررات االختیاریة
ORI241121١(اللغة األمهریة.١(
ORI241122١(اللغة القبطیة.٢(

المقررات البینیة 
ORI241131١(اللغة الیونانیة.١(
ORI241132١(اللغة الالتینیة.٢(
ORI241133١()مهارات الترجمة(النحو العربى .٣(

األول

ORI241134١()مهارات الترجمة(اللغة اإلنجلیزیة .٤(
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

ORI241211موضوع فى األدب الحبشى.١
ORI241221علم األسلوب.٢

المقررات االختیاریة
ORI241221٢(اللغة األمهریة.١(
ORI241222٢(اللغة القبطیة.٢(

المقررات البینیة
ORI241231٢(اللغة الیونانیة.١(
ORI241232٢(اللغة الالتینیة.٢(
ORI241233٢()مهارات الترجمة(النحو العربى .٣(

الثاني

ORI241234٢()مهارات الترجمة(اللغة اإلنجلیزیة. ٤(
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تیر فى األدب السریانىالماجس
شعبة اللغة العبریة وآدابها

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
ORI251111ومصادره فى السریانیةمناهج البحث األدبي.١
ORI251112نظریة النقد األدبى. ٢

المقررات االختیاریة
ORI251121نظریة الترجمة.١
ORI251122شــــعر ونثــــر (موضــــوع فــــى األدب الــــسریانى .٢

)وبالغة
المقررات البینیة

ORI251131دور السریان فى الحضارة اإلسالمیة.١

األول

ORI251132التراث العربى المسیحى.٢

ORI251211مصادر األدب األرامى.١
ORI251212مصادر األدب السریانى. ٢

المقررات االختیاریة
ORI251221المخطوط السریانى.١
ORI251222التأثیرات الوافدة على األدب السریانى.٢

ةالمقررات البینی

الثاني

ORI251231اللغة الیونانیة.١
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الماجستیر فى اللغة السریانیة
شعبة اللغة العبریة وآدابها

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
ORI252111مصادر لغویة.١
ORI252112علم األصوات. ٢

المقررات االختیاریة
ORI252121موضوع فى الدرس الصوتى.١
ORI252122التأثیرات العربیة والیونانیة فى النحو السریانى.٢

المقررات البینیة

األول

ORI252131اللغة الیونانیة
ةالمتطلبات السابقالمقررات اإلجباریة

ORI252211اللغة األرامیة.١
ORI252212على الصرف فى السریانیة.٢

المقررات االختیاریة
ORI252221دراسات فى الفروق اللغویة للهجتین .١

الشرقیة والغربیة
ORI252222موضوع فى الدرس الصرفى.٢

ةالمقررات البینی

الثاني

ORI252231اللغة الیونانیة
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اللغویات السامیة المقارنةماجستیر 
شعبة اللغة العبریة وآدابها

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
ORI253111التركیــز علــى آلیــات (اللغــوى منــاهج البحــث .١

المنهج المقارن
ORI253112مصادر الدرس اللغوى المقارن. ٢

المقررات االختیاریة
ORI253121تاریخ اللغات السامیة الشمالیة.١
ORI253122نمـــاذج مـــن نقـــوش ســـامیة (النقـــوش الـــسامیة .٢

)شمالیة
المقررات البینیة

ORI253131اللغة الیونانیة.١
ORI253132اللغة الالتینیة.٢

األول

ORI253133موضوع فى الدرس الصوتى(النحو العربى .٣(
ابقةالمتطلبات السالمقررات اإلجباریة

ORI253211اللغة العربیة والدرس اللغوى السامى .١
المقارن

ORI253212موضوع فى الدرس اللغوى السامى المقارن . ٢
)المستوى الصوتى والصرفى(

المقررات االختیاریة
ORI253221تاریخ اللغات السامیة الشمالیة.١
ORI253222ن موضوع فى الدرس الصرفى المقارن بی.٢

العربیة والحبشیة
ةالمقررات البینی

ORI253231اللغة الیونانیة.١
ORI253232اللغة الالتینیة.٢

الثاني

ORI253233الصرفىموضوع فى الدرس(النحو العربى ٠٣(
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اإلنجلیزیة وآدابهاقسم اللغة 
اآلدابماجستیر فى ال: اسم البرنامج

دبیةاأل: الشعبة
المتطلبات السابقةلمقررات اإلجباریةاالرقم الكودىالفصل

ENG21111بحث الببلیوجرافیا ومناهج ال.١
ENG21112األدب االنجلیزي في فترات التحول.٢

المقررات االختیاریة
ENG21121مقارنالدب األ.١
ENG21122أدب الرحالت .٢
ENG21123أدب ونقد نسوى.٣
ENG21124نجلیزیة آداب أخري باللغة اال.٤
ENG21125أدب الخوارق والخیال العلمى.٥

المقررات البینیة
ENG21131تاریخ الفكر.١
ENG21132علم األسالیب.٢

األول

ENG21133األدب والفنون.٣
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

ENG21211صیاغة المخطط البحثي.١
ENG21212نقدیةالنظریات ال.٢

المقررات االختیاریة
ENG21221ما بعد االستعماردراسات.١
ENG21222طفالاألأدب .٢
ENG21223نجلیزیةأدب مترجم إلي اإل.٣
ENG21224مریكىاألدب األ.٤
ENG21225قصصىالدب غیر األ.٥

المقررات البینیة
ENG21231ثقافیةالدراسات ال.١
ENG21232دراسات األساطیر.٢

الثاني

ENG21233تحلیل الكالم.٣
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اآلدابماجستیر فى ال: اسم البرنامج
اللغویة: الشعبة
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

ENG22111مناهج البحث.١
ENG22112اكتساب اللغة الثانیة أو األجنبیة.٢

المقررات االختیاریة
ENG22121كتابة باللغة الثانیةقضایا في ال.١
ENG22122علم األسلوب.٢
ENG22123طرق تدریس النحو.٣

المقررات البینیة
ENG22131التقویم اللغوي.١
ENG22132اللغویات المعرفیة.٢

األول

ENG22133تحضیر المادة التعلیمیة.٣
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

ENG22211للغويالمخزون ا.١
ENG22212تصمیم المخطط البحثي.٢

المقررات االختیاریة
ENG22221طرق تدریس اللغة اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة.١
ENG22222تحلیل الخطاب.٢
ENG22223نحو مستوى متقدم.٣

المقررات البینیة
ENG22231علم اللغة االجتماعي.١
ENG22232علم اللغة العصبي.٢
ENG22233اضطرابات اللغة.٣

الثاني

ENG22234مبادئ علم اإلحصاء.٤
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اآلدابماجستیر فى ال: اسم البرنامج 
سیاسات الترجمة: الشعبة
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

ENG23111مدخل إلى دراسات الترجمة.١
ENG23112ببلیوجرافیا ومناهج البحثال. ٢

المقررات االختیاریة
ENG23121الترجمة األدبیة.١
ENG23122الترجمة اإلعالمیة.٢
ENG23123الترجمة العلمیة المتخصصة.٣

المقررات البینیة
ENG23131تاریخ الفكر.١
ENG23132مدخل إلى نظریات النقد.٢
ENG23133الدراسات المقارنة.٣

األول

ENG23134درالترجمة ودراسات الجن.٤
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

ENG23211مناهج البحث المتقدمة.١
ENG23212سیاسات الترجمة في العالم العربي.٢

المقررات االختیاریة
ENG23221الترجمة السمعیة البصریة.١
ENG23222الترجمة األكادیمیة.٢
ENG23223الترجمة الفوریة.٣

ت البینیةالمقررا
ENG23231أدب مترجم إلى اللغة العربیة.١
ENG23232أدب مترجم إلى اللغة االنجلیزیة.٢
ENG23233موضوع خاص في الترجمة.٣

الثاني

ENG23234نظریات التواصل عبر الثقافات.٤
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وآدابهاقسم اللغة الفرنسیة
:یة وآدابهانسرفاللغة الالماجستیر فى :اسم البرنامج

ألدبیةالشعبة ا
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

FRE21111دبياألنقد ال.١
FRE21112مقارنالدب األ.٢

المقررات االختیاریة
FRE21121تاریخ المسرح.١
FRE21122األدب الشفوي أو الشعبي.٢
FRE21123نصوص متخصصة(اللغة العربیة .٣(

ررات البینیةالمق
FRE21131علم االجتماع والدراسات الفرنسیة .١
FRE21132إسهامات فالسفة فرنسا في تطور الفلسفة .٢

األول

FRE21133التاریخ والدراسات الفرنسیة.٣
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

FRE21211الحضارة.١
FRE21212داباآلفنون وال. ٢

ات االختیاریةالمقرر
FRE21221ثقافةال.١
FRE21222دب فرانكفونياأل.٢
FRE21223نصوص متخصصة(جنبیة األلغة ال.٣(
FRE21224علم الترجمة. ٤

المقررات البینیة
FRE21231النظریات السیاسیة واالقتصادیة الفرنسیة .١
FRE21232الخطاب االعالمى الفرنسي والمقارن.٢

الثاني

FRE21233توظیف علم النفس في األدب والنقد . ٣
الفرنسي 
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الشعبة اللغویة:اسم البرنامج
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

FRE22111اللغویات.١
FRE22112اللغویات االجتماعیة. ٢

المقررات االختیاریة
FRE22121تاریخ المسرح.١
FRE22122األدب الشعبي أو الشفوي.٢
FRE22123نصوص متخصصة(اللغة العربیة .٣(
FRE22124علم الترجمة. ٤

المقررات البینیة
FRE22131علم االجتماع والدراسات الفرنسیة.١
FRE22132إسهامات فالسفة فرنسا في تطور الفلسفة .٢

األول

FRE22133التاریخ والدراسات الفرنسیة.٣
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

FRE22211السیموطیقا.١
FRE22212حلیل الخطاب ت. ٢

المقررات االختیاریة
FRE22221ثقافةال.١
FRE22222األدب الفرانكفونى.٢
FRE22223نصوص متخصصة(لغة أجنبیة .٣(
FRE22224تاریخ اللغة الفرنسیة. ٤

لبینیةالمقررات ا
FRE22231النظریات السیاسیة واالقتصادیة الفرنسیة .١
FRE22232الخطاب االعالمى الفرنسي والمقارن .٢

الثاني

FRE22233توظیف علم النفس في األدب والنقد .٣
الفرنسي
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لمانیة وآدابهاقسم اللغة األ
اللمانیة وآدابها أاللغة فىدرجة الماجستیر: اسم البرنامج

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةرقم الكودىالالفصل
GER20111تقنیات وآلیات البحث العلمي. ١
GER20112مناهج البحث في علم  األدب. ٢

المقررات االختیاریة
GER20121١٨الدراما األلمانیة في القرن .١
GER20122ــــــــــشعبي . ٢ دراســــــــــات معاصــــــــــرة فــــــــــي األدب ال

ياأللمان
GER20123تحلیل الخطاب بین النظریة والتطبیق . ٣

المقررات البینیة
GER20131دراسات تطبیقیة في علم األدب المقارن. ١
GER20132مشكالت لغویة في علم الترجمة. ٢

األول

GER20133لغة األعالم األلماني والعربي . ٣
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

GER20211مناهج البحث في علم اللغة. ١
GER20212ــــــــة . ٢ ــــــــة ألمانی ــــــــي أعمــــــــال أدبی ــــــــة –تلق النظری

والتطبیق
المقررات االختیاریة

GER20221الروایة األلمانیة الحدیثة والمعاصرة.١
GER20222الشعر األلماني الحدیث والمعاصر. ٢
GER20223ته وتطورهالمسرح األلماني نشأ. ٣
GER20224االتجاهات المعاصرة في تطور اللغة األلمانیة. ٤

المقررات البینیة
GER20231دراسات مقارنة في أدب العصور الوسطي .١
GER20232النحو المقارن.٢

ثانيال

GER20233أدب الطفل في األلمانیة والعربیة .٣
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الدراسات الیونانیة والالتینیةقسم 
الدراسات الیونانیة والالتینیةالماجستیر فى : البرنامجاسم

المتطلبات المقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
السابقة

CLA20111مستوى أول)  شعر ونثر(نصوص یونانیة .١
CLA20112مستوى أول)  شعر ونثر(نصوص التینیة .٢

المقررات االختیاریة
CLA20121مستوى أول(ونانیة ترجمة من الی.١(
CLA20122مستوى أول(ترجمة من الالتینیة.٢(
CLA20123نصوص من األدب البیزنطي.٣
CLA20124مناھج البحث اللغوي.٤

البینیةالمقررات
CLA20131تاریخ األدب المقارن.١
CLA20132ةكتاریخ الدراسات الكالسی.٢

األول

CLA20133فى مانیة وتأثیرهااألساطیر الیونانیة والرو٠٣
اآلداب اآلخرى

المتطلبات المقررات اإلجباریة
السابقة

CLA20211مستوى ثاني) شعر ونثر(نصوص یونانیة .١
CLA20212مستوى ثاني) شعر ونثر(نصوص التینیة .٢

المقررات االختیاریة
CLA20221مناھج البحث األدبي.١
CLA20222علم البردي.٢
CLA20223علم النقوش.٣

CLA20224مستوى ثاني–ترجمة من الیونانیة .٤
ترجمة من الالتینیة مستوى ثانى.٥

الثاني
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المقررات البینیة
CLA20321اللغویات المقارنة.١
CLA20322األخرىاآلدابتأثیر األدب الیوناني في .٢
CLA20323األخرىاآلدابتأثیر األدب الالتیني في .٣
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سبانیة وآدابهاقسم اللغة اإل
سبانیةواللغة اإلاألدبالماجستیر في 

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
SPA20111مناهج البحث فى اللغة واالدب.١
SPA20112الكتابة الفنیة للمقال.٢

االختیاریةالمقررات
SPA20121القصة القصیرة بین النظریة والتطبیق.١
SPA20122مدخل إلى أدب الطفل.٢
SPA20123التحلیل اللغوى للنصوص.٣
SPA20124علم اللغة التطبیقى.٤

المقررات البینیة
SPA20131علم نفس اللغة . ١

األول

SPA20132ندلسياألدب األ.٢
المتطلبات السابقةجباریةالمقررات اإل

SPA20211تقنیات اعداد البحث العلمي. ١
SPA20212١(الترجمة بین النظریة والتطبیق. ٢(

المقررات االختیاریة
SPA20221دراسات مسرحیة. ١
SPA20222٢٠،٢١الشعر في ق . ٢
SPA20223٢٠،٢١الروایة في ق . ٣
SPA20224لتنوع اللغوي وعلم اللهجاتا. ٤

المقررات البینیة
SPA20231علم اجتماع االدب. ١
SPA20232أدب عربي حدیث. ٢

الثاني

SPA20233التراث الیوناني والالتیني. ٣
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MULCHبرنامج الماجستیر المصري األوروبي المشترك 
مع جامعة ساالمنكا اإلسبانیة

المتطلبات السابقةاإلجباریةالمقررات الرقم الكودىالفصل
SPA2S111قواعد وبراجماتیة اللغة.١
SPA2S112علم اللغة التطبیقي والتقابلي للغة اإلسبانیة.٢
SPA2S113عربي/ترجمة إسباني.٣
SPA2S114األدب اإلسباني.٤
SPA2S115تاریخ العالم اإلسباني.٥
SPA2S116منهجیات تعلیم اللغات.٦

األول

SPA2S117تاریخ اللغة االسبانیة.٧
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

SPA2S211قواعد اللغة اإلسبانیة.١
SPA2S212أدب أمریكا الالتینیة.٢
SPA2S213الثقافة اإلسبانیة.٣
SPA2S214تحلیل واعداد المواد التعلیمیة.٤
SPA2S215اللهجات االسبانیة. ٥

االختیاریةالمقررات
SPA2S221اللغة اإلسبانیة والسیاحة.١
SPA2S222اللغة اإلسبانیة وادارة األعمال.٢
SPA2S223تحلیل النصوص األدبیة اإلسبانیة.٣
SPA2S224اللغة اإلسبانیة في مجال وسائل اإلعالم.٤

الثاني

SPA2S225استخدام التقنیة في تعلیم اللغات األجنبیة.  ٥
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الیابانیة وآدابهااللغةقسم 
الماجستیر فى االدب واللغة الیابانیة 

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
JAP20111مناهج البحث وأسالیب الكتابة العلمیة.١
JAP20112دراسات في األدب الیاباني.٢

المقررات االختیاریة
JAP20121اني الحدیثرواد الفكر الیاب.١
JAP20122الروایة الیابانیة الحدیثة.٢
JAP20123نحو اللغة الیابانیة. ٣

المقررات البینیة
JAP20131علم اللغة التقابلي.١

األول

JAP20132الروایة العربیة. ٢
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

JAP20211الیابان تاریخ وحضارة.١
JAP20212دراسات في اللغة الیابانیة. ٢

المقررات االختیاریة
JAP20221التیارات األدبیة الیابانیة الحدیثة والمعاصرة.١
JAP20222موضوع خاص في اللغة الیابانیة.٢
JAP20223دراسات في الثقافة الیابانیة الحدیثة . ٣

والمعاصرة
المقررات البینیة

JAP20231جتمع المصريالم.١

الثاني

JAP20232نظریات في األدب المقارن. ٢
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قسم اللغة الصینیة وآدابها

الماجستیر فى اللغة الصینیة وآدابها: اسم البرنامج 
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

CHI20111مناهج البحث. ١.١
CHI20112دراسات في الفكر الصیني.٢

المقررات االختیاریة
CHI20121سالیب صینیة حدیثةأ. ١
CHI20122دراسات أدبیة في الصینیة. ٢
CHI20123دراسات لغویة في الصینیة. ٣

المقررات البینیة

األول

CHI20131موضوع في الحضارة الصینیة
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

CHI20211موضوع في مناهج النقد. ١
CHI20212موضوع في علم الداللة. ٢

المقررات االختیاریة
CHI20221المعاجم الصینیة. ١
CHI20222األدب الشعبي الصیني. ٢
CHI20223موضوع في ثقافة اللغة. ٣

المقررات البینیة

الثاني

CHI20231موضوع في الفلسفة الصینیة
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یختارالقسم 
رومانيالیوناني والتاریخ الفىماجستیرال

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
HIS21111اللغة الیونانیة.١
HIS21112عند الیونان والرومان(الكتابة التاریخیة . ٢(

المقررات االختیاریة
HIS21121م.ق٤٤٩- ٤٩٩(الحروب الفارسیة الیونانیة.١(
HIS21122م.ق٤٠٤-٤٣١(الحروب البیلوبونیسیة .٢(

المقررات البینیة
HIS21131الفرد والدولة في حضارة الیونان.١

األول

HIS21132تطور الفكر السیاسي عند الیونان. ٢
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

HIS21211اللغة الالتینیة.١
HIS21212وطات وعلم اوراق البرديالمخط. ٢

المقررات االختیاریة
HIS21211م.ق١٠٠- ٢٨١(العالم الهللینستي .١(
HIS21212٢٤١(روما وعالم البحر المتوسط . ٢-

)م.ق١٤٦
المقررات البینیة

HIS21231من مصر البطلمیة بردیات مختارة.١
والرومانیة

الثاني

HIS21232نیة في مصراآلثار الیونانیة والروما. ٢
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وسطي العصور فى تاریخ الماجستیر ال
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

HIS22111الكتابة التاریخیة .١
HIS22112نصوص تاریخیة بلغة اوربیة حدیثة. ٢

المقررات االختیاریة
HIS22121المغول والعالم االسالمي.١ .
HIS22122المصادر التاریخیة للعصور الوسطي . ٢

االوربیة 
المقررات البینیة

HIS22131الفنون واآلثار القبطیة.١

األول

HIS22132الفنون واآلثار االسالمیة.٢
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

HIS22211١(اللغة الالتینیة.١ (
HIS22212البیزنطیةمصادر تاریخ الدولة . ٢

المقررات االختیاریة
HIS22211االقطاع االوربي.١
HIS22212المجتمع المصري في العصر المملوكي . ٢

المقررات البینیة
HIS22231المكتبة الجغرافیة العربیة.١

الثاني

HIS22232دراسة تاریخیة وثائقیة. ٢
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سالميالتاریخ االفىماجستیرال
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالكودىالرقمالفصل

HIS23111الكتابة التاریخیة.١.
HIS23112نصوص تاریخیة بلغة اوربیة حدیثة. ٢

المقررات االختیاریة
HIS23121الخالفة" قضایا في تاریخ صدر االسالم.١-

"الفرق والمذاهب االسالمیة
HIS23122قات بین الشرق والغرب حلقة بحث في العال. ٢

االسالمي
المقررات البینیة

HIS23131المخطوطات واوراق البردي العربیة.١

األول

HIS23132العلوم المساعدة لعلم التاریخ. ٢
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

HIS23211مصادر دراسة التاریخ االسالمي.١.
HIS23212تركى-عبرى–ارسى ف(لغة شرقیة . ٢(

المقررات االختیاریة
HIS23221نظام الخالفة في الفكر االسالمي.١
HIS23222محاكم التفتیش والموریسكیون. ٢

المقررات البینیة
HIS23231الفنون واآلثار االسالمیة.١

الثاني

HIS23232المكتبة الجغرافیة. ٢
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معاصرلاحدیث وفى التاریخ الماجستیر ال
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

HIS24111الكتابة التاریخیة.١
HIS24112نصوص تاریخیة بلغة اوربیة حدیثة. ٢

المقررات االختیاریة
HIS24121موضوع في تاریخ العالقات العربیة اآلسیویة.١ .
HIS24122قات العربیة االفریقیةموضوع في تاریخ العال. ٢

المقررات البینیة
HIS24131األرشیف والوثائق.١

األول

HIS24132االتجاهات الحدیثة بمناهج البحث في العلوم . ٢
.االجتماعیة

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة
HIS24211مصادر دراسة تاریخ مصر الحدیث .١

والمعاصر
HIS24212عبري-تركي( یة حدیثةلغة شرق.٢(

المقررات االختیاریة
HIS24221حلقة بحث في التاریخ االقتصادي .١

واالجتماعي
HIS24222موضوع في تاریخ الشرق األوسط المعاصر. ٢

المقررات البینیة
HIS24231فلسفة التاریخ.١

الثاني

HIS24232الفلكلور والتاریخ. ٢
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جغرافیاالقسم 
الجغرافیا البشریةفى یر ماجستال

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
GEO21111منــــــــاهج البحــــــــث الجغرافــــــــي وأســــــــالیبه فــــــــي . ١.١

الجغرافیا البشریة 
GEO21112التحلیل الكمي في الجغرافیا البشریة. ٢

المقررات االختیاریة
GEO21121ة في الوطن العربيالمشكالت السكانی. ١.١
GEO21122التخطیط الحضري. ٢

المقررات البینیة
GEO21131الهجرة الدولیة. ١.١
GEO21132جغرافیة الطاقة . ٢.٢

األول

GEO21133جغرافیة الخدمات. ٣
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

GEO21211مناهج البحث )بحث تدریبي(قاعة بحث . ١.١
الجغرافي وأسالیبه

GEO21212موضوع خاص في الجغرافیة البشریة باللغة . ٢
االنجلیزیة

المقررات االختیاریة
GEO21221اسالیب التحلیل الكارتوجرافي. ١.١
GEO21222النظریات والنماذج فى الجغرافیا البشریة٠٢

المقررات البینیة
GEO21231المدن الجدیدة . ١.١
GEO21232جغرافیة التسویق . ٢.٢

الثاني

GEO21233تحلیل الصور الجویة. ٣
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الجغرافیا الطبیعیةفى ماجستیر ال
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

GEO22111مناهج البحث ووسائله في الجغرافیا .١
الطبیعیة

GEO22112باللغة موضوع في الجغرافیا الطبیعیة . ٢
اإلنجلیزیة

المقررات االختیاریة
GEO22121المناخ التطبیقي . ١.١
GEO22122لجغرافیا الحیویة مع التطبیق على مصرا. ٢.٢
GEO22123الجیومورفولوجیا التطبیقیة. ٣

المقررات البینیة
GEO22131التكوینات والتراكیب الجیولوجیة بالتطبیق .١

على مصر

األول

GEO22132قواعد البیانات.٢
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

GEO22211تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة في .١
مجال الجغرافیا الطبیعیة

GEO22212سیمنار(قاعة بحث . ٢(

مناهج البحث .١
ووسائله في 

الجغرافیا الطبیعیة
المقررات االختیاریة

GEO22221مناخیة- جیومورفولوجیة(الطبیعیةالخرائط. ١.١(
GEO22222مشكالت الجفاف والتصحر. ٢.٢
GEO22223التغیرات المناخیة الراهنة. ٣

المقررات البینیة
GEO22231النظم البیئیة الطبیعیة ومشكالتها في مصر. ١.١

الثاني

GEO22232التنبؤات الجویة. ٢
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الفلسفةقسم 
قدیمة والوسیطةالفلسفة الفى ماجستیر ال

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
PHI21111مناهج البحث الفلسفي وآلیات القراءة.١
PHI21112الوجود والصیرورة في الفلسفة الیونانیة.٢

المقررات االختیاریة
PHI21121فارســـي-یونـــاني-التینـــي(اللغـــات القدیمـــة.١-

)عبري
PHI21122نص فلسفي إسالمي.٢

المقررات البینیة
PHI21131حركة الترجمة الفلسفیة.١

األول

PHI21132الحضارة اإلسالمیة. ٢
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

PHI21211إشكالیات الفلسفة اإلسالمیة.١
PHI21212إشكالیات الفلسفة المسیحیة والیهودیة.٢

المقررات االختیاریة
PHI21221الفكر الشرقي القدیم.١
PHI21222نصوص فلسفیة یونانیة.٢

المقررات البینیة
PHI21231تحقیق نص فلسفي قدیم.١

الثاني

PHI21232تاریخ الیونان والرومان . ٢
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الفلسفة الحدیثة والمعاصرة
ات السابقةالمتطلبالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

PHI22111مناهج البحث الفلسفي وآلیات القراءة.١
PHI22112العقل والتنویر في الفلسفة الحدیثة.٢

المقررات االختیاریة
PHI22121ــــــة   .١ ــــــزى( اللغــــــات الحدیث ــــــسي-انجلی -فرن

)ألماني
PHI22122ترجمة نص فلسفي بلغة أوربیة حدیثة.٢.

ةالمقررات البینی
PHI22131علم الجمال البیئي.١

األول

PHI22132نظریة القیمة . ٢
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

PHI22211إشكالیات فلسفة العلم.١
PHI22212ما بعد الحداثة(اتجاهات الفلسفة المعاصرة . ٢(

المقررات االختیاریة
PHI22221فكر شرقي حدیث ومعاصر.١
PHI22222فكر عربي حدیث ومعاصر. ٢

المقررات البینیة
PHI22231فلسفة الجندر.١

الثاني

PHI22232فلسفة المستقبل. ٢
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قسم علم النفس 
برامج الماجستیر فى علم النفس

علم النفس االجتماعى والشخصیة: الشعبة
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

PSY21111مناهج البحث وتصمیمات البحوث.١
PSY21112قیاس نفسى متقدم.٢

المقررات االختیاریة
PSY21121تطبیقات منهجیة فى علـم الـنفس االجتمـاعى .١

والشخصیة
PSY21122تطبیقات منهجیة فى علم النفس االرتقائى.٢
PSY21123تطبیقات منهجیة فى علم النفس البیولوجى.٣
PSY21124تطبیقات منهجیة فى علم النفس المعرفى.٤
PSY21125تطبیقات منهجیة فى علم النفس التنظیمى.٥
PSY21126تطبیقات منهجیة فى علم النفس التربوى.٦

المقررات البینیة

األول

PSY21131اإلحصاء المتقدم
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

PSY21211وجهات المعاصرة فى دراسة الشخصیة الت. ١
PSY21212قیاس االتجاهات والرأى العام. ٢

المقررات االختیاریة
PSY21221علم النفس االجتماعى التطبیقى. ١
PSY21222سیكولوجیة التطرف والعنف وأسالیب المواجهة. ٢

المقررات البینیة
شـعبة مـن غیـر(مقرر من إحـدى الـشعب الـست 

)التخصص

الثاني

)خذ المقرر الكود الموجود في هذه الشعبةأی(
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ىعلم النفس االرتقائ: الشعبة
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

PSY22111مناهج البحث وتصمیمات البحوث. ١
PSY22112قیاس نفسى متقدم. ٢

المقررات االختیاریة
PSY22121تطبیقات منهجیة فى علـم الـنفس االجتمـاعى . ١

والشخصیة
PSY22122تطبیقات منهجیة فى علم النفس االرتقائى. ٢
PSY22123تطبیقات منهجیة فى علم النفس البیولوجى. ٣
PSY22124تطبیقات منهجیة فى علم النفس المعرفى. ٤
PSY22125تنظیمىتطبیقات منهجیة فى علم النفس ال. ٥
PSY22126تطبیقات منهجیة فى علم النفس التربوى. ٦

المقررات البینیة

األول

PSY22131اإلحصاء المتقدم
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

PSY22211علم النفس االیجابى من منظور ارتقائى. ١
PSY22212ارتقاء المعرفة االجتماعیة. ٢

ت االختیاریةالمقررا
PSY22221التقویم النفسى والصعوبات النمائیة لألطفال. ١
PSY22222علم النفس االرتقائي التطبیقي. ٢

المقررات البینیة
الثاني

مـن غیـر شـعبة (مقرر من إحـدى الـشعب الـست 
)التخصص

)المقرر الكود الموجود في هذه الشعبةیأخذ(
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وجي علم النفس البیول: لشعبةا
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

PSY23111مناهج البحث وتصمیمات البحوث. ١
PSY23112قیاس نفسى متقدم. ٢

المقررات االختیاریة
PSY23121تطبیقات منهجیة فى علـم الـنفس االجتمـاعى . ١

والشخصیة
PSY23122ى علم النفس االرتقائىتطبیقات منهجیة ف. ٢
PSY23123تطبیقات منهجیة فى علم النفس البیولوجى. ٣
PSY23124تطبیقات منهجیة فى علم النفس المعرفى. ٤
PSY23125تطبیقات منهجیة فى علم النفس التنظیمى. ٥
PSY23126تطبیقات منهجیة فى علم النفس التربوى. ٦

المقررات البینیة

األول

PSY23131اإلحصاء المتقدم
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

PSY23211علم النفس العصبي المعرفى. ١.
PSY23212اتجاهات معاصرة فى علم النفس البیولوجى. ٢

المقررات االختیاریة
PSY23221علم نفس المواد الدوائیة.١
PSY23222لم النفس العصبي قیاسات حدیثة في ع. ٢

المعرفي 
المقررات البینیة

الثاني

مـن غیـر شـعبة (مقرر من إحـدى الـشعب الـست 
)التخصص

)قرر الكود الموجود في هذه الشعبةخذ المأی(
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علم النفس المعرفي: الشعبة
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

PSY24111میمات البحوثمناهج البحث وتص. ١
PSY24112قیاس نفسى متقدم. ٢

المقررات االختیاریة
PSY24121تطبیقات منهجیة فى علـم الـنفس االجتمـاعى . ١

والشخصیة
PSY24122تطبیقات منهجیة فى علم النفس االرتقائى. ٢
PSY24123تطبیقات منهجیة فى علم النفس البیولوجى. ٣
PSY24124ات منهجیة فى علم النفس المعرفىتطبیق. ٤
PSY24125تطبیقات منهجیة فى علم النفس التنظیمى. ٥
PSY24126تطبیقات منهجیة فى علم النفس التربوى. ٦

المقررات البینیة

األول

PSY24131اإلحصاء المتقدم
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

PSY24211رة فى علم النفس المعرفىاتجاهات معاص. ١
PSY24212علم النفس المعرفي التطبیقي . ٢

المقررات االختیاریة
PSY24221التنظیر والتجریب في علم النفس المعرفي . ١
PSY24222الذكاء اإلنسانى والذكاء االصطناعى. ٢

المقررات البینیة
الثاني

ست  ر شع(مقرر من إحدى الشعب ال ن غی بة م
)التخصص

)خذ المقرر الكود الموجود في ھذه الشعبةأی(
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علم النفس التنظیمي  : الشعبة
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

PSY25111مناهج البحث وتصمیمات البحوث. ١
PSY25112قیاس نفسى متقدم. ٢

المقررات االختیاریة
PSY25121تطبیقات منهجیة فى علـم الـنفس االجتمـاعى . ١

والشخصیة
PSY25122تطبیقات منهجیة فى علم النفس االرتقائى. ٢
PSY25123تطبیقات منهجیة فى علم النفس البیولوجى. ٣
PSY25124تطبیقات منهجیة فى علم النفس المعرفى. ٤
PSY25125مىتطبیقات منهجیة فى علم النفس التنظی. ٥
PSY25126تطبیقات منهجیة فى علم النفس التربوى. ٦

المقررات البینیة

األول

PSY25131اإلحصاء المتقدم
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

PSY25211التطویر التنظیمى. ١
PSY25212اتجاهات حدیثة فى علم النفس التنظیمى. ٢

المقررات االختیاریة
PSY25221علم نفس الصحة المهنىة.١
PSY25222االزمات واتخاذ القرار  . ٢

المقررات البینیة
الثاني

ست  ر شعبة (مقرر من إحدى الشعب ال ن غی م
)التخصص

)خذ المقرر الكود الموجود في هذه الشعبةأی(
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علم النفس التربوي   : الشعبة
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

PSY26111مناهج البحث وتصمیمات البحوث. ١
PSY26112قیاس نفسى متقدم. ٢

المقررات االختیاریة
PSY26121تطبیقات منهجیة فى علـم الـنفس االجتمـاعى . ١

والشخصیة
PSY26122تطبیقات منهجیة فى علم النفس االرتقائى. ٢
PSY26123ت منهجیة فى علم النفس البیولوجىتطبیقا. ٣
PSY26124تطبیقات منهجیة فى علم النفس المعرفى. ٤
PSY26125تطبیقات منهجیة فى علم النفس التنظیمى. ٥
PSY26126تطبیقات منهجیة فى علم النفس التربوى. ٦

المقررات البینیة

األول

PSY26131اإلحصاء المتقدم
المتطلبات السابقةةالمقررات اإلجباری

PSY26211التقویم النفسى والتربوى. ١
PSY26212اتجاهات حدیثة فى علم النفس التربوى. ٢

المقررات االختیاریة
PSY26221صعوبات  التعلم. ١
PSY26222االرشاد التربوى . ٢

المقررات البینیة
الثاني

ــــست  مــــن غیــــر(مقــــرر مــــن إحــــدى الــــشعب ال
)شعبة التخصص

)خذ المقرر الكود الموجود في ھذه الشعبة أی( 
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علم النفس اإلكلینیكي: اسم البرنامج
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

PSY27111مناهج البحث في علم النفس االكلینیكي . ١
PSY27112١(التدریب االلكلینیكي العالجي. ٢ (

یتعــین علــى الطالــب اجتیــاز عــدد 
) ٦(ة بواقــع مــن الــساعات التدریبیــ

ســـــاعات یومیـــــا لمـــــدة ثالثـــــة أیـــــام 
خـــــــــارج القـــــــــسم فـــــــــي عـــــــــدد مـــــــــن 
المؤســــسات التطبیقیــــة االكلینیكیــــة 

.كمتطلب أساسي

المتطلبات السابقةالمقررات االختیاریة
PSY27121علم النفس العصبي االكلینیكي. ١
PSY27122طرابات النفسیة والسلوكیة لألطفال االض. ٢

والمراهقین 
PSY27123رشاد النفسيتطبیقات اإل. ٣

المقررات البینیة
PSY27131توجهات معاصرة في علم النفس االكلینیكي. ١ .

األول

PSY27132قواعد التشخیص والعالج النفسي. ٢
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

PSY27211تطبیقات منهجیة في علم النفس االكلینیكي . ١
PSY27212٢(التدریب االلكلینیكي العالجي. ٢(

التدریب االكلینیكي العالجي

)١(

المقررات االختیاریة
PSY27221التأهیل النفسي للمسنین. ١
PSY27222تأهیل ذوي اإلعاقة . ٢
PSY27223واالجتماعي للمدمنینالتأهیل النفسي . ٣.

المقررات البینیة
PSY27231سالیب العالج النفسي لألطفال والمراهقین أ. ١

الثاني

PSY27232أسالیب العالج المعرفي السلوكي للراشدین. ٢
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قسم علم االجتماع
الماجستیر فى علم االجتماع

بقةالمتطلبات الساالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
SOC20111نظریات اجتماعیة معاصرة.١
SOC20112نظریات أنثروبولوجیة معاصرة. ٢

المقررات االختیاریة
SOC20121علم اجتماع سیاسي.١
SOC20122علم اجتماع المعرفة.٢
SOC20123علم اجتماع التنمیة.٣
SOC20124المجتمعات العربیة المعاصرة. ٤.

رات البینیةالمقر
SOC20131االقتصاد االجتماعي.١

األول

SOC20132نظریات االتصال الحدیث. ٢
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

SOC20211مناهج البحث اجتماعي.١
SOC20212إحصاء اجتماعي متقدم. ٢

المقررات االختیاریة
SOC20221علم اجتماع الجریمة.١.
SOC20222علم االجتماع الطبي.٢.
SOC20223علم االجتماع الثقافي.٣.

المقررات البینیة
SOC20231تحلیل الخطاب.١

الثاني

SOC20232المدینة والعولمة. ٢
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قسم المكتبات والوثائق والمعلومات
الماجستیر فى علم المكتبات 

المكتبات : الشعبة
المتطلبات السابقةاإلجباریةالمقررات الرقم الكودىالفصل

LIB21111مناهج البحث فى علم المكتبات.١
LIB21112قیاسات األداء فى المكتبات. ٢

المقررات االختیاریة
LIB21121موضوع خاص في مؤسسات المعلومات.١
LIB21122موضوع خاص فى المخطوطات.٢
LIB21123موضوع خاص فى مصادر المعلومات.٣
LIB21124موضوع خاص فى خدمات المعلومات.٤
LIB21125موضوع خاص فى تكنولوجیا المعلومات. ٥

المقررات البینیة
LIB21131علم إدارة المعرفة.١

األول

LIB21132إدارة الوقت. ٢
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

LIB21211تقنیات المكتبات الرقمیة .١
LIB21212الجودة الشاملة في المكتبات. ٢

فى األداءقیاسات 

المكتبات

المقررات االختیاریة
LIB21221موضوع خاص فى إدارة المكتبات .١
LIB21222موضوع خاص فى أخالقیات المكتبات.٢
LIB21223موضوع خاص فى تنظیم المكتبات  .٣
LIB21224موضوع خاص فى بناء لغات التكشیف.٤
LIB21225حلقة نقاشیة فى طرق البحث. ٥

المقررات البینیة
LIB21231التحلیل اإلحصائي.١

الثاني

LIB21232سیكولوجیة القراءة. ٢
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الوثائقفى ماجستیر ال
الوثائق: الشعبة
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

LIB22111واألرشیفمناهج البحث في الوثائق. ١.١
LIB22112موضوع خاص في علم األرشیف. ٢

المقررات االختیاریة
LIB22121مصادر الحضارة االسالمیة. ١.١
LIB22122األرشیفات السمعیة البصریة. ٢.٢
LIB22123تاریخ األرشیف. ٣

المقررات البینیة
LIB22131تاریخ مصر في العصور الوسطى. ٣.١
LIB22132المسكوكات واألختام والرنوك. ٤.٢

األول

LIB22133اإلحصاء. ٣
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

LIB22211نشر وتحقیق الوثائق . ١.١
LIB22212موضوع خاص في األرشیف اإللكتروني. ٢

المقررات االختیاریة
LIB22221علم الشروط.١
LIB22222ياألرشیف الشفاه.٢
LIB22223البردي العربي. ٣

المقررات البینیة
LIB22231الفنون واآلثار اإلسالمیة.١
LIB22232علم اللغة العام.٢
LIB22233تاریخ مصر في العصر العثماني والحدیث.٣

الثاني

LIB22234اإلدارة العامة. ٤
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الماجستیر فى علم المعلومات  
المعلومات  : الشعبة
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةرقم الكودىالالفصل

LIB23111مناهج البحث فى علم المعلومات  .١
LIB23112قیاسات المعلومات. ٢

المقررات االختیاریة
LIB23121موضوع خاص في دراسات اإلفادة  من المعلومات.١
LIB23122ات  موضوع خاص فى برمجیات ونظم إدارة المعلوم.٢
LIB23123موضوع خاص فى النشر اإللكترونى  .٣
LIB23124موضوع خاص فى النظم اآللیة المتكاملة  .٤
LIB23125موضوع خاص فى استخدامات اإلنترنت فى . ٥

مرافق المعلومات
المقررات البینیة

LIB23131النظم الخبیرة فى مجال المكتبات والمعلومات  .١

األول

LIB23132شبكات االتصاالت والمعلومات .٢
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

LIB23211مجتمع المعرفة  .١
LIB23212المصادر اإللكترونیة للمعلومات. ٢

المقررات االختیاریة
LIB23221موضوع خاص فى المصادر والخدمات .١

المرجعیة الرقمیة  
LIB23222ى أخالقیات المعلوماتموضوع خاص ف.٢
LIB23223حلقة نقاشیة فى طرق البحث عن المعلومات   .٣
LIB23224نظم إدارة المحتوى الرقمي  .٤
LIB23225أمن المعلومات  . ٥

المقررات البینیة
LIB23231الحوسبة السحابیة  .١

الثاني

LIB23232التحلیل اإلحصائي فى مجال المعلومات  . ٢
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وآدابهالغة االیطالیةقسم ال
فى اللغة االیطالیةالماجستیر

اللغویة: الشعبة 
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

ITA21111مناهج البحث. ١
ITA21112تاریخ اللغة اإلیطالیة. ٢

المقررات االختیاریة
ITA21121علم األسلوب. ١
ITA21122لغة التینیةال. ٢
ITA21123لغة فرنسیةال٠٣

المقررات البینیة

األول

ITA21131دراسات لغویة في اللغة العربیة
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

ITA21211لغویات عامة وتطبیقیة. ١
ITA21212علم الداللة. ٢

المقررات االختیاریة
ITA21221ظریات الترجمةن. ١
ITA21222لغة انجلیزیةال. ٢
ITA21223لغة إسبانیةال. ٣

المقررات البینیة

الثاني

ITA21231المعاجم اإلیطالیة والعربیة
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فى األدب االیطالىالماجستیر
األدبیة: الشعبة 
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

ITA22111مناهج البحث. ١
ITA22112النقد األدبي. ٢

المقررات االختیاریة
ITA22121تحلیل نصوص من األدب اإلیطالي القدیم. ١
ITA22122طفالاألأدب . ٢
ITA22123لغة التینیةال. ٣
ITA22124لغة فرنسیةال. ٤

المقررات البینیة

األول

ITA22131نصوص من األدب العربي
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

ITA22211أدب المهجر في إیطالیا. ١
ITA22212مقارنالدب األ. ٢.

المقررات االختیاریة
ITA22221تحلیل نصوص من األدب اإلیطالي في . ١

القرنین العشرین والحادي والعشرین
ITA22222رحالتالأدب . ٢
ITA22223نجلیزیةاإللغة ال. ٣
ITA22224سبانیةاإللغة ال. ٤

المقررات البینیة

الثاني

ITA22231نصوص أدبیة من الیونانیة والالتینیة
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الخامس الجزء 
برامج الدكتوراه

القواعد العامة للحصول على درجة الدكتوراه

متطلبات القید ببرامج الدكتوراه):  ٣٠(مادة 
ـــاآلداب تیر مـــن كلیـــة الماجـــسالحـــصول علـــى - ١ ا لقـــرارات المجلـــس األعلـــى ًأو مـــا یعادلهـــا طبق

. للجامعات
الحصول على موافقة جهة العمل الحكومیة للتفرغ للدراسة یومین على األقل إذا كانت الدراسة - ٢

.فى أوقات العمل الرسمیة، أو یكتب الطالب إقرارا بأنه ال یعمل في أي جهة حكومیة
معرفــــة الطالــــب ) ١: (القــــسم المخـــتص ویكــــون الغــــرض منــــه هـــو قیــــاساجتیـــاز امتحــــان القبــــول ب- ٣

قـدرة الطالـب علـى التوصـل لحلـول عملیـة ) ٢. (بالتخصص العام ودون التطرق للتخصص الـدقیق
.  مدى مالءمته الفكریة والتحلیلیة إلجراء بحث منهجي یرقى لدرجة الدكتوراه) ٣. (لمشاكل قائمة

ویــتم توحیــد ). قبــل التــسجیل بكــل فــصل دراســي(دراســي یجــرى امتحــان القبــول مــرتین كــل عــام- ٤
میعــاد االمتحــان التحریــري علــى مــستوى الكلیــة، ویجــب أن تعلــن نتیجتــه قبــل فــتح بــاب القیــد 

.للفصل الدراسي
یحــول ملــف الطالــب إلــى القــسم العلمــي المخــتص للمقابلــة أو لالختبــار الــشفوي إلبــداء الــرأي - ٥

.وتعیین مرشد أكادیمي له
نظام الدراسة: )٣١(مادة 

مقـرر واحـد اختیـارى فـى الفـصل الدراسـي ) ١+ (مقررین أجبـارین ) ٢(یسجل طالب الدكتوراه - ١
ـــاري و) ٢+ (مقـــرر اجبـــاري ) ١(األول، و مقـــرر بینـــى فـــى الفـــصل الدراســـي ) ١(مقـــرر اختی

الثاني، على أن تطـرح جمیـع المقـررات اإلجباریـة فـى كـل فـصل دراسـى فـى حالـة قبـول القـسم 
.ددلطالب ج

یحــق للطالــب تــسجیل مقــرر واحــد  مــن مقــررات الــدكتوراه خــارج القــسم أو الكلیــة أو الجامعــة - ٢
ا مـن ًالتابع لها، على أن یكون المقرر ذا صلة وفى مستوى مرحلة الدكتوراه، ویعتبر ذلك جزء

الساعات المطلوبة منه للحصول على الدرجة، وذلك بموافقة المرشد االكادیمى ومجلس القـسم 
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ة الدراسات العلیا ومجلس الكلیة، على أن یقوم المرشـد األكـادیمى بمتابعـة الطالـب خـالل ولجن
. دراسته خارج الكلیة أو الجامعة

علــى األقــل فــى ) ٣(Bا ًینــذر الطالــب فــى حالــة عــدم حــصوله علــى متوســط تقــدیر جیــد جــد- ٣
سن تقدیره فى الفصل المتوسط العـام لمقـررات الدكتوراه فى الفصل الدراسي األول، فإذا لم یتح

.الدراسي الثاني یمنح فرصة أخرى مماثلة كحد أقصى
:   یلغى قید الطالب بمرحلة الدكتوراه فى الحاالت التالیة- ٤

فـــي المعـــدل التراكمـــي الـــسنوي للمقـــررات ) ٣(Bًإذا لـــم یحـــصل علـــى تقـــدیر جیـــد جـــدا -
. الدراسیة الخاصة بدرجة الدكتوراه فى المدة المقررة له

ســـنوات حـــد ٦(یحـــصل علـــى درجـــة الـــدكتوراه فـــى الفتـــرة الزمنیـــة المـــسموح بهـــا إذا لـــم-
.من تاریخ القید فى البرنامج) أقصى

متطلبات تسجیل خطة رسالة الدكتوراه): ٣٢(مادة 
قبل تسجیل خطة البحـث بتقـدیر أدنـى أو ما یناظره أو ما یعادله ) TOEFL(اجتیاز امتحان ال -١

.(500) یساوى 
متطلبــات الــساعات المعتمــدة مــن المقــررات اإلجباریــة واالختیاریــة التــى تحــددها الالئحــة اجتیــاز -٢

على األقل فى المدة ) ٣(Bا ًساعة للمقررات الدراسیة بتقدیر جید جد) ٢١(الداخلیة للكلیة وهى 
. المسموح بها

.تسدید الرسوم والمساهمات التى تقررها الجامعة والكلیة-٣
خطة الرسالةتسجیل ): ٣٣(مادة 

یتقدم الطالب بمقترح خطـة الرسـالة لمناقـشتها فـى سـیمنار یـضم جمیـع أعـضاء هیئـة التـدریس - ١
والهیئــة المعاونــة وطــالب الدراســات العلیــا بالقــسم، علــي أن تتوافــق خطــة الرســالة مــع الخطــة 

.البحثیة للقسم والكلیة  طبقا لمواصفات اعداد خطط تسجیل الرسائل بالكلیة
البحــث وتحدیــد المــشرف الرئیــسي وللطالــب الحــق فــى اختیــار المــشرف بــشرط اعتمــاد مجــال - ٢

.الحصول على موافقة المشرف وموافقة مجلس القسم
تشكیل لجنة االشراف): ٣٤(مادة 

بعد تحدید مجلس القسم المشرف أو المشرفین یتم اعتماد اإلشـراف مـن لجنـة الدراسـات العلیـا - ١
.ومجلس الكلیة ومجلس الجامعة
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شاركة مشرف خارجي بلجنة اإلشراف من غیر أعـضاء هیئـة التـدریس بالجامعـة، مـع یمكن م- ٢
توضیح مبررات إسهام هذا العضو وتقدیم بیان بسیرته الذاتیة وتوضیح الدور الذى سیقوم بـه 

ویعــرض ذلــك علــى مجلــس القــسم ولجنــة الدراســات العلیــا . فــى مجــال اإلشــراف علــى الرســالة
أو اًجمیـع الحـاالت یجـب أن یكـون المـشرف الرئیـسى أســتاذوفـى. والبحـوث ثـم مجلـس الكلیـة

ا بالقسم یسند االشراف الي ًمساعدا بالقسم وفى حالة عدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعداًأستاذ
ا بالقـسم هـو ًا مـساعدًا أو أسـتاذًأستاذ أو أسـتاذ مـساعد مـن خـارج الكلیـة علـى أن یكـون أسـتاذ

.المشرف الرئیسى
لى الخارج فلمجلس الكلیة ان یترك لجنة اإلشراف كما هى، أو إالمشرفین فى حالة سفر احد - ٣

و یرفـع اسـم المـشرف الـذى سـافر إلـى الخـارج مـن لجنـة أیضیف عضوا إلـى لجنـة اإلشـراف، 
وذلــك بنــاء علــى اقتــراح مجلــس القــسم المخــتص وموافقــة لجنــة الدراســات . اإلشــراف أو كلیهمــا

.ذي یقدمه المشرف قبل السماح له بالسفرالعلیا والبحوث بناء على التقریر ال
ا إلــى مجلــس القــسم المخــتص عــن ًیقــدم المــشرف الرئیــسي فــى نهایــة كــل فــصل دراســي تقریــر- ٤

.مدى تقدم الطالب في دراسته، وللمشرف الرئیسي أن یوصي باستمرار القید أو إلغائه
عقد المحاضرة العامة): ٣٥(مادة 

. جازه في البحث فى سیمنار القسم وذلك قبل مناقشة الرسالةم الطالب محاضرة عامة عن ما تم إندیق
تحقیق اشتراطات النشر العلمى): ٣٦(مادة 

یجــب علــى مجلــس القــسم التحقــق مــن اســتیفاء الطالــب الشــتراطات النــشر العلمــي قبــل تــشكیل لجنــة 
ومحكمة المناقشة، ویتحدد ذلك بقبول النشر ببحث واحد على األقل من الرسالة فى مجلة متخصصة

أو قبول النشر ببحثین على األقل من الرسالة فـى مجلـة متخصـصة محكمـة ولها معامل تأثیر دولى، 
.ومعتمدة لدى لجنة الترقیات العلمیة المختصة

ممتحنینالتشكیل لجنة ): ٣٧(مادة 
ا علــى األقــل ًشــهر١٢یتقــدم المــشرف الرئیــسى علــي الرســالة إلــى مجلــس القــسم المخــتص، بعــد مــرور 

:عقد المحاضرة العامة ، بما یلىعلى
ال یجــوز تــشكیل لجنــة مناقــشة الرســالة إال بعــد مــرور عــامین مــن تــاریخ الموافقــة علــي تــسجیل - ١

.الخطة في مجلس الكلیة
.باألمانة العلمیة ونسب االقتباس بالرسالةا ًتقریر- ٢
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ًتقریـــرا عـــن صـــالحیة الرســـالة للمناقـــشة موضـــحا بـــه العنـــوان الـــدقیق للرســـالة بـــال- ٣ لغتین العربیــــة ً
.المشرفین/واإلنجلیزیة ویحمل توقیعات المشرف

ة مرشحین أحدهم المشرف أو المشرفون، ویكـون  ثالثطلب تشكیل لجنة الحكم على الرسالة من - ٤
.للمشرفین صوت واحد ویكون من بین األسماء المرشحین من خارج الجامعة

.رسائلا لمواصفات كتابة الًنسخة ورقیة من الرسالة مكتوبة طبق- ٥
لجنة الحكم على الرسالة): ٣٨(مادة 

یــشكل مجلــس الكلیــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس القــسم المخــتص لجنــة للحكــم علــى الرســالة مــن - ١
ثالثة أعضاء على األقل على أن یكون أحدهم المشرف أو المشرفین على أن یكون لهم صوت 

عدین بالجامعـات المـصریة أو واحد بجانب عـضوین مـن بـین الـسادة األسـاتذة أو األسـاتذة المـسا
األجنبیــة أو ممــن فــي مــستواهم العلمــي مــن األخــصائیین المتخصــصىن بــشرط أن یكــون أحــدهما 

ویعتمـــد نائـــب رئـــیس الجامعـــة . علـــى األقـــل مـــن خـــارج الجامعـــة، ویـــرأس اللجنـــة أقـــدم األعـــضاء
.یةللدراسات العلیا والبحوث تشكیل لجنة الحكم على الرسالة بعد موافقة مجلس الكل

سـتة (اعتبار الموافقة على تـشكیل لجنـة الحكـم علـى الرسـالة موافقـة ضـمنیة علـى مـد القیـد لمـدة - ٢
فقــط وهــى مــدة صــالحیة لجنــة الحكــم علــى الرســالة، علــى ان یــتم التــشكیل قبــل انقــضاء ) أشــهر

المدة المصرح بها للطالب وال یجوز تجدیـد تـشكیل الرسـالة إال مـرة واحـدة بعـد ذلـك بـشرط وجـود 
.قهرى یقبله مجلس القسم ولجنة الدراسات العلیا ومجلس الكلیةعذر

یشترط أن یكون أعضاء اللجنة التي یختارها مجلس القسم للحكم على الرسالة متخصصون فـى - ٣
.مجال موضوع الرسالة ولهم إنتاج علمي فى هذا المجال

لمقدمــة مــن احــد یجــوز اشــتراك عــضو هیئــة التــدریس فــى لجنــة الحكــم علــى الرســائل العلمیــة اال- ٤
.اًا أو صهرًأقاربه حتى الدرجة الرابعة نسب

یجــوز أن تــتم إجــراءات المناقــشة العلنیــة باســتخدام وســائل وتقنیــات االتــصال الحدیثــة فــى حالــة - ٥
وجود أحد المشرفین أو أحد األعضاء الممتحنین خارج البالد، وفى جمیع األحوال یشترط وجود 

اء مـــن الممتحنـــین فـــى الجلـــسة العلنیـــة ویكتفـــى بتقریـــر أحـــد المـــشرفین عـــالوة علـــى أحـــد األعـــض
. العضو المسافر

ا ًا جماعیــًا عــن الرسـالة، وتقــدم اللجنــة تقریــرًا فردیــًیقـدم كــل عــضو مــن أعــضاء لجنـة الحكــم تقریــر- ٦
عــن الرســالة وعــن نتیجــة المناقــشة، وتعــرض جمیعهــا علــى مجلــس القــسم المخــتص ثــم مجلــس 

.الجامعةًالكلیة تمهیدا لعرضها على مجلس
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:للجنة أن توصي في تقریرها الجماعي بأحد التوصیات التالیة- ٧
).٤(منح درجة الدكتوراه بأحد التقدیرات الواردة في جدول رقم -
.ٕإجراء تعدیالت جوهریة واعادة الرسالة للطالب-
ًرفض الرسالة رفضا مطلقا- ً.

إلــى الطالــب الســتكمال مــا تــراه فــي حالــة طلــب إعــداد تعــدیالت جوهریــة البــد مــن إعــادة الرســالة- ٨
اللجنة من نقـص، ویمـنح الطالـب فرصـة ال تزیـد عـن سـتة شـهور مـن تـاریخ المناقـشة بـشرط أال 

ا منه ومن ًا موقعًوفى هذه الحالة یقدم المشرف تقریر. یتجاوز الحد الزمنى األقصى لمنح الدرجة
.اللجنة یفید إجراء الطالب للتعدیالت

دكتوراهمنح درجة ال): ٣٩(مادة 
على األقل ) ٣(Bا ًاجتیاز الطالب فى المقررات الدراسیة ببرنامج الدكتوراه بتقدیر عام جید جد- ١

.وأن یتقدم برسالة صالحة للمناقشة بناء علي تقاریر اعضاء لجنة الممتحنین
.مناقشة الطالب مناقشة علنیة فى رسالته- ٢
للرســالة والمناقــشة % ٧٠قــررات وللم% ٣٠یحــسب التقــدیر العــام لدرجــة الــدكتوراه علــى أســاس - ٣

.وذلك بناء على معاییر ثابتة للتقییم معتمده من مجلس الكلیة
تمنح درجة الدكتوراه للطالب الذى یجتاز مناقشة رسـالته العلمیـة وجمیـع متطلبـات الدرجـة وذلـك - ٤

.ًبناء على اقتراح مجلس القسم ویعتبر تاریخ موافقة الكلیة هو تاریخ منح الدرجة
لس الكلیة بناء علـى توصـیة مجلـس القـسم المخـتص مـنح درجـة دكتـوراه الفلـسفة فـى یوصي مج- ٥

.حالة قبول الرسالة من لجنة الحكم والتوصیة بمنح الدرجة
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الدكتوراهة التخصصات فى مرحل

ىدكتوراه الفلسفة فالقسم العلمىمسلسل
ARA32العربى                     دباألقسم اللغة العربیة وآدابها-١

ARA31ة العربیة                      غللا

ORI321األدب التركىقسم اللغات الشرقیة وآدابها-٢

ORI322الدراسات اللغویة التركیة

ORI331الفارسیة واألوردیةاللغة

ORI341اللغة الحبشیة وآدابها

ORI310اریة وآدابهاللغة العب

ORI350اآلداب السریانیة
ORI352اللغویات السامیة المقارنة

ENG31اللغة اإلنجلیزیة وآدابهاقسم اللغة اإلنجلیزیة وآدابها-٣

ENG32اللغة اإلنجلیزیة وآدابها

FRE31اللغة الفرنسیة وآدابهارنسیة وآدابهاقسم اللغة الف-٤

FRE32اللغة الفرنسیة وآدابها

GER30اللغة األلمانیة وآدابهاقسم اللغة األلمانیة وآدابها-٥

CLA31یونانیةالدراسات قسم الدراسات الیونانیة والالتینیة-٦

CLA32ةالدراسات الالتینی

SPA30سبانیة وآدابهااللغة اإلسبانیة وآدابهاقسم اللغة اإل-٧

JAP30یابانیةالدراسات القسم اللغة الیابانیة وآدابها-٨

CHI30اللغة الصینیة وآدابهاقسم اللغة الصینیة وآدابها-٩

HIS31الیونانى والرومانىالتاریخ قسم التاریخ-١٠

HIS32 الوسطى             تاریخ العصور

HIS33اإلسالمى                    التاریخ

HIS34والمعاصر           الحدیثالتاریخ
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GEO31الجغرافیا البشریةقسم الجغرافیا-١١

GEO32الجغرافیا الطبیعیة

PHI31 الفلسفة القدیمة والوسیطة             قسم الفلسفة-١٢

PHI32الفلسفة الحدیثة والمعاصرة           

PSY31والشخصیة    االجتماعىالنفسعلمقسم علم النفس-١٣

PSY32االرتقائى                 النفسعلم

PSY33البیولوجى                النفسلمع

PSY34المعرفى                  النفسعلم

PSY35التنظیمى                النفسعللم

PSY36التربوى                  النفسعلم

PSY37اإلكلینیكى               النفسعلم

علم النفس االجتماعى
SOC30ماع                       علم االجتاالجتماععلمقسم-١٤

LIB31علم المكتباتقسم المكتبات والوثائق والمعلومات-١٥

LIB32الوثائق                              

LIB33المعلوماتتقنیة

ITA31اللغة اإلیطالیةقسم اللغة اإلیطالیة وآدابها-١٦

ITA32األدب اإلیطالى                      
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برامج الدكتوراه فى األقسام
قسم اللغة العربیة وآدابھا

)األدبیة: الشعبة(الدكتوراه فى اللغة العربیة وآدابها
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

ARA31111إلى النقد التطبیقيمداخل .١
ARA31112نصوص متخصصة بلغة ثانیة.٢

المقررات االختیاریة
ARA31121٢(موضوع في الدراسات اإلسالمیة.١(
ARA31122٢(موضوع في األدب العربي القدیم.٢(
ARA31123٢(موضوع في األدب المصري.٣(
ARA31124٢(موضوع في األدب األندلسي.٤(

األول

ARA31125٢(موضوع في األدب الشعبي.٥(
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

ARA31211 دراسات تطبیقیة(تحلیل النصوص(
المقررات االختیاریة

ARA31221مستقبل البحث في الدراسات األدبیة.١.
ARA31222دراسات تطبیقیة في األدب المقارن.٢
ARA31223٢(وضوع في األدب العربي الحدیثم.٣(
ARA31224موسیقى الشعر العربي. ٤

المقررات البینیة
ARA31131٢(علم اجتماع االدب.١(
ARA31132٢(علم نفس االدب.٢(
ARA31233موضوع فى علم الجمال٠٣
ARA31234علم األخالق(موضوع في الفلسفة . ٤(
ARA31235بحث العلميكتابة ال٠٥
ARA31236منهج التحلیل النفسي٠٦
ARA31237النشر في الدوریات المحكمة٠٧
ARA31238مهارات االتصال٠٨

الثاني

ARA31239فنون األداء الدرامي٠٩
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الدكتوراه فى اللغة العربیة وآدابها
اللغویة:الشعبة
ابقةالمتطلبات السالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

ARA32111نظریات علم اللغة المعاصر.١
ARA32112قضایاعلم اللغة التطبیقي.٢

المقررات االختیاریة
ARA32121موضوع خاص في علم األصوات.١
ARA32122علم اللغة التطبیقي في تعلیم اللغات.٢
ARA32123نصوص متخصصة باللغة العبریة.٣
ARA32124صة باللغة الفارسیةنصوص متخص.٤
ARA32125المعجم العربي.٥

األول

ARA32126التحریر العلمي بلغة أجنبیة. ٦
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

ARA32211نظریات المعنى
المقررات االختیاریة

ARA32221مستقبل البحث في علوم اللغة. ١
ARA32222مشكالت نحویة. ٢
ARA32223نصوص متخصصة بلغة أجنبیة. ٣

المقررات البینیة
ARA32231اتجاهات تحلیل الخطاب. ١
ARA32232العرب والشرق األدنى القدیم.٢
ARA32233اللهجات العربیة واألطلس اللغوي.٣
ARA32234علم اإلحصاء.٤

الثاني

ARA32235علم اللغة الحاسوبي.٥
ARA32136٢(علم اللغة االجتماعي. ٦(
ARA32137٢(فلسفة اللغة. ٧(
ARA32138علم النفس اللغوي. ٨
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قسم اللغات الشرقیة
اللغویات السامیة المقارنة

اللغة العبریة وآدابهاالشعبة 
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

ORI310111س اللغــوى الــسامى المقــارن موضــوع فــى الــدر.١
)على المستوى التركیبى(

ORI310112مدارس لغویة حدیثة. ٢
المقررات االختیاریة

ORI310121موضوع فى الدرس التركیبى(النحو العربى .١(

األول

ORI310122نماذج من نقوش مختارة(النقوش السامیة .٢(
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

ORI310211 ــسامى المقــارن ــى الــدرس اللغــوى ال موضــوع ف
)على المستوى الداللى(

المقررات االختیاریة
ORI310221موضوع فى الدرس الداللى(النحو العربى .١(
ORI310222نصوص متخصصة بلغة أوربیة حدیثة.٢
ORI310223أثر اللغات األوربیة فى اللغة العبریة.٣

البینیةالمقررات

ثانيال

ORI310231اللغة الالتینیة
ORI310132اللغة الیونانیة
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دكتوراه في اللغة العبریة وآدابها
اللغة العبریة : الشعبة
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

ORI352111االتجاهات الحدیثة والمعاصرة في دراسة .١
)حدیث-وسیط- دیمق(األدب العبري

ORI352112قدیم(موضوع في المصادر العبریة .٢-
)حدیث- وسیط

المقررات االختیاریة
ORI352121موضوع في العهد القدیم.١
ORI352122موضوع في التلمود.٢
ORI352123موضوع في النثر العبري الوسیط .٣
ORI352124موضوع في المقال العبري الحدیث.٤
ORI352125موضوع في الشعر العبري الحدیث .٥

األول

ORI352126١(موضوع فى الدیانة الیهودیة.٦(
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

ORI352211 وسیط-قدیم(موضوع في المصادر العبریة -
)حدیث

المقررات االختیاریة
ORI352221موضوع في الشعر العبري الوسیط. ١
ORI352222موضوع في الروایة العبریة الحدیثة.٢
ORI352223موضوع في المسرحیة العبریة الحدیثة.٣
ORI352224موضوع المجتمع االسرائیلي.٤
ORI352225٢(موضوع فى الدیانة الیهودیة.٥(
ORI352226٢(موضوع فى العهد القدیم .٦(

الثاني

ORI352227٢(موضوع فى التلمود.٧(
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ینیةالمقررات الب
ORI352231األنثروبولوجیا والعهد القدیم. ١
ORI352232الفلسفة االسالمیة. ٢
ORI352233الفلسفة الغربیة.٣
ORI352234الفكر الیوناني وعالقته باألدب السامي.٤
ORI352235السامیةاآلدابأثر األدب األوربي في .٥
ORI352236عالمین العربي الجماعات الیهودیة في ال.٦

والغربي 
ORI352237اللغة الیونانیة أو الالتینیة.٧
ORI352238الفنون األدبیة الحدیثة.٨

دراسات العهد القدیم، الفكر الدینى الیهودى، (یمنح الطالب درجة الدكتوراه فى أحد التخصصات اآلتیة *  
)التلمود، األدب الوسیط، اللغة العبریة الحدیثة وآدابها
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رجة الدكتوراه في األدب التركي     د
الشعبة األدبیة

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
ORI321111نظریات النقد األدبى وتطبیقاتها.١
ORI321112االتجاهات الحدیثة للبحث فى األدب التركى. ٢

المقررات االختیاریة
ORI321121ى األدب الصوفى التركىموضوع ف.١
ORI321122التیـــارات األدبیـــة فـــى األدب التركـــى الحـــدیث .٢

والمعاصر

األول

ORI321123التیارات األدبیة فى األدب التركى األذرى أو .٣
األوزبكى أو القازاقى

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة
ORI321211موضوع فى األدب التركى

رات االختیاریةالمقر
ORI321221الحیاة االجتماعیة فى األدب التركى.١
ORI321222تحقیق مخطوط تركى.٢
ORI321223موضـــــــــوع فـــــــــى األدب التركــــــــــى اآلذرؤى أو .٣

األوزیكى أو القازاقى
المقررات البینیة

ORI321231علم اجتماع األدب.١
ORI321232علم نفس األدب.٢

الثاني

ORI321233دراسة تطبیقیة: النقد .٣
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درجة الدكتوراه في الدراسات اللغویة التركیة
الشعبة اللغویة

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
ORI322111علم المعاجم.١
ORI322112التأصیلعلم . ٢

المقررات االختیاریة
ORI322121ائصهااللهجات التركیة وخص.١
ORI322122التـــــــأثیرات اللغویـــــــة المتبادلـــــــة بـــــــین التركیـــــــة .٢

واللغات األخرى

األول

ORI322123لغة الشعر .٣
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

ORI322211موضوع في الدراسات اللغویة المقارنة
المقررات االختیاریة

ORI322221مورفولوجیا مقارنة.١
ORI322222المؤلفات التركیة فى مصر المملوكیة.٢
ORI322223الدخیل من اللغة التركیة في اللغة العربیة.٣

المقررات البینیة
ORI322231علم األسلوب.١
ORI322232اآلثار التركیة في مصر المملوكیة.٢

الثاني

ORI322233العثمانیةاآلثار التركیة في مصر .٣
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وآدابهما ) الفارسیة واألوردیة(فى اللغة درجة الدكتوراه  
اللغة الفارسیة وادابها: الشعبة
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

ORI331111مدارس النقد األدبى .١
ORI331112األدب الشعبى الفارسى أو األوردى. ٢

المقررات االختیاریة
ORI331121فى الشعر الفارسىموضوع.١
ORI331122موضوع فى الشعر األوردى.٢
ORI331123موضوع فى الروایة الفارسیة .٣
ORI331124موضوع فى الروایة األوردیة.٤
ORI331125موضوع فى البالغة الفارسیة.٥
ORI331126موضوع فى البالغة األوردیة.٦
ORI331127موضوع فى المسرحیة الفارسیة.٧
ORI331128موضوع فى المسرحیة األوردیة.٨
ORI331129موضوع فى علم الداللة الفارسیة.٩

األول

ORI3311210موضوع فى علم الداللة األوردیة.١٠
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

ORI331211مناهج البحث اللغوى الحدیث
المقررات االختیاریة

ORI331221دب الفارسى خارج إیران األ.١
ORI331222التیارات الفكریة والمذهبیة فى إیران.٢
ORI331223التیارات الفكریة والمذهبیة فى شبه القارة .٣

الهندیة
ORI331224دراسات فى األدب الفارسى المقارن.٤
ORI331225دراسات فى األدب األوردى المقارن.٥
ORI331226سات اللغویة الفارسیة المقارنةموضوع فى الدرا.٦

الثاني

ORI331227موضوع فى الدراسات اللغویة األوردیة المقارنة.٧
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ORI331228التأثیرات اللغویة المتبادلة بین الفارسیة .٨
واللغات األخرى

ORI331229التأثیرات اللغویة المتبادلة بین األوردیة .٩
واللغات األخرى

المقررات البینیة
ORI331231الحضارة اإلسالمیة.١
ORI331232علم اللغة التقابلى.٢
ORI331233مناهج تحقیق التراث.٣
ORI331234الفنون واآلثار اإلسالمیة.٤
ORI331235أعالم الفكر فى العالم اإلسالمى الحدیث .٥

والمعاصر
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دكتوراه في اللغة الحبشیة وآدابها
اللغة الحبشیة: الشعبة
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىلالفص

ORI342111االتجاهات الحدیثة فى النقد األدب.١
ORI342112النظریات اللغویة الحدیثة.٢

المقررات االختیاریة
ORI342121١(سمات األدب األمهرى.١(
ORI342122فى الحبشیةموضوع فى الدرس التركیبى.٢

األول

ORI342123الحولیات الحبشیة.٣
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

ORI342211نظریات الترجمة
المقررات االختیاریة

ORI342221٢(سمات األدب األمهرى .١ (
ORI342222األدب الشعبى الدینى الحبشى.٢
ORI342223فى الحبشیةموضوع فى الدرس الداللى. ٣

لمقررات البینیةا
ORI342231العربىاألدب الشعبى.١

الثاني

ORI342233األدب القبطى. ٢
ORI342234موضوع فى الدرس الصرفى(النحو العربى.٣(
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وآدابهااألدب السریانیةالدكتوراه 
األدبیة: شعبة ال

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
ORI350111األدب المقارن١
ORI350112مصادر األدب السریانى المعاصر٢

المقررات االختیاریة
ORI350121الدوریات السریانیة١

األول

ORI350122موضوع فى النثر السریانى٢
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

ORI350211دراسة تطبیقیة(علم األسلوب ١(

لمقررات االختیاریةا
ORI350221االستشراق فى الدراسات اآلرامیة والسریانیة١
ORI350222موضوع فى الشعر السریانى٢

المقررات البینیة
ORI350231ــــــــــى فــــــــــى العــــــــــصرین األمــــــــــوى ١ األدب العرب

والعباسى

الثاني

ORI350232البالغة العربیة٢
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آدابهانجلیزیة وقسم اللغة اإل
نجلیزیة وآدابهااللغة اإلدكتوراه فى 

األدبیة : الشعبة
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

ENG31111مقارنةالدراساتال.١
ENG 31112النقدفىالحدیثةاالتجاهات.٢

المقررات االختیاریة
ENG 31121دراسات القرون الوسطي.١
ENG 31122السیرة الذاتیة .٢
ENG 31123فنون المسرح واألداء.٣

األول

ENG مریكیةاألدراسات ال.31124٤
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

ENG31211موضوع خاص في األدب
المقررات االختیاریة

ENG31221آداب عالمیة.١
ENG31222دراسات الجندر.٢
ENG31223ات ما بعد االستعماردراس.٣
ENG31224األدب االنجلیزي ما قبل الحداثة وما بعدها.٤
ENG31225نظریات التواصل عبر الثقافات.٥

المقررات البینیة
ENG31231األدب وعلم الجمال.١
ENG31232األدب والثقافة المرئیة.٢
ENG31233األدب والتاریخ.٣

الثاني

ENG31234

ENG31235

وم أخرى األدب وعل.٤
الثقافة والترجمة.٥
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نجلیزیة وآدابهااللغة اإلدكتوراه فى 
اللغویة:الشعبة
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

ENG32111مستوى متقدم(المخزون اللغوي . ١.١(
ENG32112تجاهات الحدیثة في دراسات الخطاباال. ٢

المقررات االختیاریة
ENG32121علم االسالیب.١

تحلیل الكالم
برنامج(

ماجستیر اللغویات
)التطبیقیة

ENG32122ما بعد الخطاب.٢
ENG32123الثنائیة اللغویة .٣

األول

ENG32124اللغة والجندر.٤
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

ENG32211تصمیم البحث اللغوي
ختیاریةالمقررات اال

ENG32221اكتساب اللغة الثانیة.١
ENG32222النحو الوظیفي.٢
ENG32223مستوى متقدم(علم الصوتیات .٣(
ENG32224اللیاقة اللغویة.٤
ENG32225موضوع خاص في اللغویات.٥
ENG32226اللغویات الجنائیة.٦
ENG32227تحلیل األنواع .٧genre

ENG32228طتعدد الوسائ. ٨
المقررات البینیة

ENG32231اللغویات عبر الزمن.١
ENG32232التواصل االلكتروني.٢
ENG32233االختبارات والتقویم.٣

الثاني

ENG32234اللغة والمجتمع . ٤
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وآدابهاقسم اللغة الفرنسیة
ىدكتوراه في االدب الفرنس

قةالمتطلبات السابالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
FRE31111نظریة األدب.١
FRE31112الحضارة. ٢

المقررات االختیاریة
FRE31121أدب مقارن وعالمى.١

األول

FRE31122تطبیقات أدبیة(السیموطیقا .٢(
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

FRE31211دراسات حدیثة واتجاهات مستقبلیة في النقد األدبي
لمقررات االختیاریةا

FRE31221االدب الفرانكوفوني.١
FRE31222علم الترجمة.٢
FRE31223داباآلفنون وال.٣

المقررات البینیة
FRE31231إسهامات فالسفة فرنسا في تطور الفلسفة .١
FRE31232التاریخ والدراسات الفرنسیة .٢

الثاني

FRE31233یةعلم االجتماع والدراسات الفرنس.٣
FRE31234الخطاب االعالمى الفرنسي والمقارن.٤
FRE31235توظیف علم النفس في األدب والنقد الفرنسي.٥
FRE31236النظریات السیاسیة واالقتصادیة الفرنسیة. ٦
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وآدابهاالدكتوراه في اللغة الفرنسیة
الشعبة اللغویة

تطلبات السابقةالمالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
FRE32111تطبیقات لغویة(السیموطیقا . ١(
FRE32112مناهج بحث. ٢

المقررات االختیاریة
FRE32121لغویةالسیاسات ال. ١

األول

FRE32122علم الترجمة. ٢
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

FRE32211اللغویات التطبیقیة
ات االختیاریةالمقرر

FRE32221دراسات حدیثة واتجاهات مستقبلیة في . ١
الدراسات اللغویة

FRE32222مناهج تدریس اللغة .٢
FRE32223نصوص متخصصة(جنبیة األلغة ال.٣(

المقررات البینیة
FRE32231إسهامات فالسفة فرنسا في تطور الفلسفة .١
FRE32232اسات الفرنسیة التاریخ والدر.٢
FRE32233علم االجتماع والدراسات الفرنسیة.٣
FRE32234الخطاب االعالمى الفرنسي والمقارن.٤
FRE32235توظیف علم النفس في األدب والنقد .٥

الفرنسي

الثاني

FRE32236النظریات السیاسیة واالقتصادیة الفرنسیة. ٦
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سم اللغة االلمانیة وآدابهاق
في اللغة االلمانیة وآدابهااالدكتوراه 

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
GER30111نظریات حدیثة في علم اللغة.١
GER30112نظریات حدیثة في علم االدب. ٢

المقررات االختیاریة
GER30121رؤیــة نقدیـــة لدراســـات الجنـــدر .١Gender فـــي

نياألدب األلما
GER30122تطور الدراسات الثقافیة. ٢

األول

GER30123دراسات نحویة متقدمة. ٣
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

GER30211اتجاهات حدیثة في علم األسالیب
المقررات االختیاریة

GER30221النظریـــات الجمالیـــة فـــي العـــصر الكالســـیكي . ١
األلماني

GER30222الملحمة األلمانیة في أدب العصور الوسطي.٢
GER30223التواصــــل بــــین الثقــــافي .٣Interkulturelle

Kommunikation

GER30224علم اللغة البراجماتي . ٤Pragmalinguistik

المقررات البینیة
GER30231دراسات مسرحیة مقارنة.١
GER30222والعربي الحدیث والمعاصرالشعر األلماني. ٢

الثاني

GER30233صورة الشرق في األدب األلماني. ٣
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الدراسات الیونانیة والالتینیةقسم 
الدراسات الیونانیة فىدكتوراهال

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
CLA31111تحقیق النصوص الیونانیة.١
CLA31112ة من العربیة إلى الیونانیةترجم. ٢

المقررات االختیاریة
CLA31121المخطوطات والوثائق البردیة.١
CLA31122اللهجات الیونانیة.٢
CLA31123مراكز الترجمة إلى العربیة عبر العصور.٣

األول

CLA31124نصوص یونانیة من األدب البیزنطي. ٤
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

CLA31211 ــــــة والمــــــستقبلیة فــــــي اإلتجاهــــــات البحثیــــــة الحدیث
الدراسات الیونانیة

المقررات االختیاریة
CLA31221علم األوزان في الیونانیة.١
CLA31222دراسة مورفولوجیة في اللغة الیونانیة.٢
CLA31223مصادر األساطیر الیونانیة ونظریات تفسیرها.٣
CLA31224ائص الحضارة الیونانیةخص. ٤

المقررات البینیة
CLA31231نظریات النقد في األدب الیوناني.١
CLA31232دراسة في األدب الیوناني المقارن .٢
CLA31233تراث األسكندریة.٣
CLA31234تأثیر الفلسفة الیونانیة في الفلسفة اإلسالمیة.٤

الثاني

CLA31235األدب الیونانيتأثیر آداب الشرق القدیمة في .٥
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الالتینیةالدكتوراه فى الدراسات 
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

CLA32111تحقیق النصوص لالتینیة.١
CLA32112ترجمة من العربیة إلى الالتینیة. ٢

المقررات االختیاریة
CLA32121المخطوطات والنقوش الالتینیة.١
CLA32122قضیة األصالة في األدب الالتیني.٢
CLA32123مراكز الترجمة من العربیة إلى الالتینیة .٣

خالل العصور الوسطى

األول

CLA32124التینیة العصور الوسطى.٤
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

CLA32211 اإلتجاهات البحثیة الحدیثة والمستقبلیة في
لالتینیةالدراسات ا

المقررات االختیاریة
CLA32221علم األوزان في الالتینیة.١
CLA32222دراسة مورفولوجیة في اللغة الالتینیة.٢
CLA32223مصادر األساطیر الرومانیة ونظریات تفسیرها.٣
CLA32224خصائص الحضارة الرومانیة. ٤

المقررات البینیة
CLA32231في األدب الالتینينظریات النقد .١
CLA32232دراسة في األدب الالتیني المقارن.٢
CLA32233اللغة الالتینیة واللغات الرومانسیة.٣
CLA32234تأثیر الفلسفة العربیة في فلسفة العصور .٤

الوسطى

الثاني

CLA32235تأثیر األدب السكندري في األدب الالتیني٠٥
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سبانیة وآدابهاقسم اللغة األ
سبانیة وآدابهااللغة األفىوراهالدكت

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
SPA30111الترجمة بین النظریة والتطبیق .١
SPA30112الدراسات الثقافیة. ٢

المقررات االختیاریة
SPA30121علم المفرادات والمعاجم  . ١
SPA30122المرئیة واالدبالفنون . ٢

األول

SPA30123تحلیل الخطاب. ٣
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

SPA30211دراسات مقارنة في اللغة واالدب
المقررات االختیاریة

SPA30221علم اللغة التداولى. ١
SPA30222تعلیم اللغات االجنبیة.٢
SPA30223ودراسة النوعالكتابة النسویة. ٣
SPA30224االستشراق واالستغراب. ٤

المقررات البینیة
SPA30231دراسات أندلسیة. ١

الثاني

SPA30232نصوص عربیة حدیثة. ٢
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اللغة الیابانیة وآدابها
الدكتوراه في اللغة الیابانیة وآدابها 

قةالمتطلبات السابالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
JAP30111دراسات في الفكر الیاباني.١.
JAP30112دراسات في األدب الیاباني الحدیث.٢

المقررات االختیاریة
JAP30121موضــــــوع خـــــــاص فــــــي الدراســـــــات اللغویـــــــة .١

الیابانیة
JAP30122االدب الیاباني الحدیث والمعاصر.٢

األول

JAP30123دراسات في الثقافة الیابانیة.٣
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

JAP30211دراسات في علوم اللغة الیابانیة.١
المقررات االختیاریة

JAP30221موضوع خاص في األدب الیاباني.١
JAP30222دراسات مقارنة في الثقافة الیابانیة.٢
JAP30223الیابان(اللغة والثقافة . ٣(

بینیةالمقررات ال
JAP30231موضـــــــوع خـــــــاص فـــــــي الدراســـــــات الفكریـــــــة .١

الحدیثة والمعاصرة

الثاني

JAP30232النقد األدبي. ٢
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وآدابهاقسم اللغة الصینیة
اللغة الصینیة وآدابهافى دكتوراه ال

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
CHI30111صینیةموضوع في البالغة ال. ١
CHI30112األدب المقارن. ٢

المقررات االختیاریة
CHI30121لغة الصحافة الصینیة. ١
CHI30122نصوص تخصصىة في الصینیة. ٢

األول

CHI30123تطور الرموز الصینیة. ٣
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

CHI30211ة الصینیةاإلتجاهات الحدیثة في تدریس اللغ
المقررات االختیاریة

CHI30221تاریخ األدب الصیني. ١
CHI30222علم اللغة التاریخي. ٢
CHI30223عالقة اللغة (علم اللغة األنثروبولوجي . ٣

)بالثقافة
المقررات البینیة

الثاني

CHI30231  تاریخ الصین القدیم والحدیث
CHI30132فة الصینیةموضوع في الثقا
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تاریخالقسم 
التاریخ الیوناني والرومانياه فىدكتورلا

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
HIS31111نصوص تاریخیة باللغة الیونانیة.١
HIS31112نصوص تاریخیة باللغة الالتینیة. ٢

المقررات االختیاریة
HIS31121ام االقتصادي لإلمبراطوریة الرومانیةالنظ.١

األول

HIS31122نصوص مختارة من تاكیتوس. ٢.
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

HIS31211نصوص تاریخیة بلغة اوربیة حدیثة
المقررات االختیاریة

HIS31221المواطنة والقومیة في االمبراطوریة .١
.الرومانیة

HIS31222المدینة والدولة في االمبراطوریة الرومانیة. ٢.
المقررات البینیة

HIS31231القانون الروماني.١

الثاني

HIS31232تطور الفكر السیاسي عند الرومان. ٢
HIS31233األسطورة والتاریخ٠٣
HIS31234دب الكالسیكى والتاریخألا٠٤
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تاریخ العصور الوسطىاه فىدكتورال
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

HIS32111عالم البحر المتوسط في عصر الحروب .١
الصلیبیة

HIS32112نصوص تاریخیة بلغة اوربیة. ٢
المقررات االختیاریة

HIS32121حلقة بحث في تاریخ العصور الوسطي .١
االقتصادي واالجتماعي

األول

HIS32122موضوع في تاریخ السالجقة. ٢
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

HIS32211نصوص تاریخیة بلغة التینیة
المقررات االختیاریة

HIS32221الممالك الجرمانیة.١
HIS32222الممالیك والتجارة الشرقیة.٢

المقررات البینیة
HIS32231فلسفة التاریخ.١.

الثاني

HIS32232حلقة بحث في المصادر التاریخیة غیر . ٢
.التقلیدیة

HIS32233أدب العصور الوسطي االوربیة٠٣
HIS32234أدب مصر في العصر المملوكي٠٤
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التاریخ االسالمياه فىدكتورلا
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

HIS33111لتاریخ االسالمي المستشرقون وا.١
HIS33112نصوص تاریخیة بلغة اوربیة حدیثة. ٢

المقررات االختیاریة
HIS33121حلقة بحث في التاریخ االسالمي .١

. االقتصادي واالجتماعي
األول

HIS33122حلقة بحث في مصادر التاریخ االسالمي . ٢
.غیر التقلیدیة

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة
HIS33211 فارســى، عبــرى، (نــصوص تاریخیــة بلغــة شــرقیة

)تركى
المقررات االختیاریة

HIS33221المسلمون فى اسیا .١
HIS32222الحضارة اإلسالمیة والحضارات اإلنسانیة. ٢

المقررات البینیة
HIS33231فلسفة التاریخ.١.

الثاني

HIS33232ریخیة غیر حلقة بحث فى المصادر التا. ٢
التقلیدیة

HIS33233أدب الجزیرة العربیة اإلسالمي ٠٣
HIS33234أدب مصر اإلسالمیة٠٤
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حدیثالتاریخ الاه فىدكتورلا
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

HIS34111حلقة بحث في التاریخ المقارن . ١
HIS34112یخیة بلغة اوربیة حدیثةنصوص تار. ٢

المقررات االختیاریة
HIS34121موضوع في تاریخ الفكر العربي الحدیث . ١

والمعاصر
األول

HIS34122األقلیات في العالم العربي الحدیث . ٢
والمعاصر

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة
HIS34211 ى، فارس(نصوص تاریخیة بلغة شرقیة حدیثة

)عبرى، تركى
المقررات االختیاریة

HIS34221التاریخ الشفاهى . ١
HIS34222أوربا في عصر التكتالت واألحالف. ٢

المقررات البینیة
HIS34231فلسفة التاریخ. ١

الثاني

HIS34232حلقة بحث فى المصادر التاریخیة غیر . ٢
التقلیدیة

HIS34233ر الحدیثادب مصر في العص. ٣
HIS34234وثائق تاریخ مصر في العصر العثماني. ٤
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جغرافیاالقسم 
الجغرافیا البشریةفىالدكتوراه 

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
GEO31111أسالیب الرصد المیداني في الجغرافیا .١

البشریة 
GEO31112یة في المدن الكبرىالمشكالت العمران. ٢

المقررات االختیاریة
GEO31121جغرافیة الممرات المائیة.١
GEO31122مشكالت التنمیة في دول حوض النیل.٢
GEO31123جغرافیة العمران الریفي.٣

األول

GEO31124جغرافیة الجریمة. ٤
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

GEO31211تقدمـــة فـــي االستـــشعار عـــن بعـــد فـــي تطبیقـــات م
الجغرافیا البشریة

المقررات االختیاریة
GEO31221الجغرافیا السیاحیة لمصر.١
GEO31222االتجاهات الحدیثة في الجغرافیة البشریة .٢
GEO31223الموارد المائیة ومشكالتها في العالم العربي. ٣

المقررات البینیة
GEO31231ة التنمیة البشریةجغرافی.١
GEO31232السیاسات السكانیة في دول العالم الثالث .٢

الثاني

GEO31233ریةاالمراصد الحض.٣
GEO31234االحصاء المتقدم٠٤

GEO31233متقدم(االستشعار عن بعد ٠٥(
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الجغرافیا الطبیعیةدكتوراه فىال
بقةالمتطلبات الساالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

GEO32111إقلیم خاص في الجغرافیا الطبیعیة باللغة .١
اإلنجلیزیة

GEO32112التحلیالت الكمیة في الجغرافیا الطبیعیة. ٢
المقررات االختیاریة

GEO32121نظم األودیة الجافة في مصر.١

األول

GEO32122جیومورفولوجیة السواحل. ٢
السابقةالمتطلبات المقررات اإلجباریة

GEO32211 تطبیقـــات متقدمـــة فـــي االستـــشعار عـــن بعـــد فـــي
الجغرافیا الطبیعیة

التحلیالت الكمیة في 

الجغرافیا الطبیعیة

المقررات االختیاریة
GEO32221موضوعات متقدمة في الجغرافیا الطبیعیة .١

للصحاري المصریة
GEO32222موضوعات متقدمة في جیومورفولوجیة .٢

راضي الرطبةاأل
GEO32223االتجاهات الحدیثة في الجغرافیا الطبیعیة. ٣
GEO32224المحمیات الطبیعیة في مصر. ٤

المقررات البینیة
GEO32231ا تطبیقات إحصائیة متقدمة.١
GEO32232دراسات في جغرافیة الزمن الرابع.٢

الثاني

GEO32233ربيمشكالت المیاه العذبة في الوطن الع. ٣
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الفلسفةقسم 
فى الفلسفةالدكتوراه

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
PHI30111الهیرمنوطیقا.١
PHI30112حسب التخصص(مشكلة فلسفیة .٢(

المقررات االختیاریة
PHI30121نص فلسفي متخصص.١

األول

PHI30122مشكلة الجدل.٢
المتطلبات السابقةاإلجباریةالمقررات

PHI30211اإلتجاهات المستقبلیة في الفلسفة
المقررات االختیاریة

PHI30221الوقت(مشكلة الزمان واللحظة .١(
PHI30222مشكلة العقل والجسد.٢
PHI30223حوارات الحضارات.٣

المقررات البینیة
PHI30231اللغة والفكر.١

الثاني

PHI30232علم اجتماع المعرفة. ٢
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قسم علم النفس
دكتوراه فى علم النفسال

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
PSY30111اتجاهات بحثیة حدیثة فى علم النفس. ١
PSY30112التنظیر فى علم النفس. ٢

المقررات االختیاریة
PSY30121الصحة النفسیة فى السیاق االجتماعى. ١
PSY30122قراءات مختارة فى علم النفس االرتقائى. ٢
PSY30123علم النفس الثقافى. ٣

األول

PSY30124االبداع في العلوم االجتماعیة. ٤
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

PSY30211مشكالت مجتمعیة من منظور نفسي
المقررات االختیاریة

PSY30221علم النفس الوقائي. ١
PSY30222اإلبداع التنظیمى. ٢
PSY30223قضایا معاصرة فى علم النفس المعرفى. ٣

المقررات البینیة
PSY30231قضایا اخالقیة ومهنىة. ١
PSY30232علم النفس النقدي. ٢

الثاني

PSY30233في العلوم االجتماعیةالتحلیالت الكیفیة . ٣
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قسم علم االجتماع
علم االجتماعالدكتوراه فى 

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
SOC30111نظریات اجتماعیة معاصرة .١
SOC30112اختبار (أسالیب التحلیل الكمي والكیفي . ٢

)شفوى
الختیاریةالمقررات ا

SOC30121سوسیولوجیا الحركات االجتماعیة.١
SOC30122دراسات الفقر والتهمیش االجتماعي.٢

األول

SOC30123علم االجتماع اإلكلینیكي. ٣
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

SOC30211تصمیم البحث االجتماعي
المقررات االختیاریة

SOC30221راسات النوع االجتماعيد.١
SOC30222علم اجتماع المستقبل.٢
SOC30223المجتمع المدني والشبكات االجتماعیة. ٣

المقررات البینیة
SOC30231علم االجتماع الرقمي.١

الثاني

SOC30232الجسد والمجتمع والثقافة.٢
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المكتبات والوثائق والمعلومات: القسم
سفة فى علم المكتبات دكتوراه الفلال

المكتبات : الشعبة

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
LIB31111فلسفة ونظریات علم المكتبات.١
LIB31112مصادر دراسة علم المكتبات. ٢

المقررات االختیاریة
LIB31121قاعة بحث فى تنظیم المعلومات.١

األول

LIB31122قاعة بحث فى علم المكتبات المقارن.٢
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

LIB31211االتجاهات المستقبلیة فى بحوث المكتبات
المقررات االختیاریة

LIB31221معماریة المعلومات.١
LIB31222تجمعات المكتبات.٢
LIB31223قاعة بحث فى تشریعات المكتبات.٣
LIB31224قاعة بحث فى التحول الرقمي لمصادر . ٤

المعلومات
المقررات البینیة

LIB31231النشر الدولى.١
LIB31232الملكیة الفكریة.٢

الثاني

LIB31233نظم المعلومات اإلداریة. ٣
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الوثائقفى دكتوراه ال
الوثائق: الشعبة

لبات السابقةالمتطالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل
LIB32111االتجاهات المستقبلیة في علوم الوثائق .١

واألرشیف
LIB32112حلقة بحث في الوثائق غیر التقلیدیة. ٢

المقررات االختیاریة
LIB32121الجودة الشاملة في الوثائق واألرشیف.١
LIB32122ٕتصمیم مواقع األرشیف وادارتها.٢

األول

LIB32123خاص في الكتابة العربیةموضوع. ٣
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

LIB32211 حلقــة بحــث فــي التــشریعات والمعــاییر وأخالقیــات
المهنة

المقررات االختیاریة
LIB32221الحوسبة السحابیة للوثائق.١
LIB32222أمن الوثائق.٢
LIB32223دراسة وثائقیة تاریخیة. ٣

المقررات البینیة
LIB32231تقنیة االتصال.١
LIB32232فقه المعامالت.٢
LIB32233الدراسات الثقافیة.٣

الثاني

LIB32234اللغة التركیة. ٤
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دكتوراه الفلسفة فى علم المعلومات 
المعلومات : الشعبة
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

LIB33111نظریات علم المعلومات  .١
LIB33112مصادر دراسة علم المعلومات. ٢

المقررات االختیاریة
LIB33121قاعة بحث فى إدارة المعرفة .١
LIB33122قاعة بحث فى اقتصادیات المعلومات .٢

والمعرفة  
LIB33123قیاسات الویب .٣

األول

LIB33124رقمیة قاعة بحث فى خدمات المعلومات ال. ٤
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

LIB33211  االتجاهات المستقبلیة فى بحوث المعلومات
المقررات االختیاریة

LIB33221نظم االتصال فى البیئة الرقمیة  .١
LIB33222حق المعلومات والمعرفة. ٢
LIB33223معماریة المعلومات٠٣

ت البینیةالمقررا
LIB33231لغویات المعلومات.١
LIB33232علم النفس المعرفي.٢

الثاني

LIB33233نظم المعلومات الجغرافیة. ٣
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قسم اللغة االیطالیة
ة االیطالیةاللغفىالدكتوراه 

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىالفصل

ITA31111نصوصالتحلیل . ١
ITA31112دراسات حدیثة في الصوتیات والنحو . ٢

والصرف
المقررات االختیاریة

ITA31121لغویات مقارنة وتقابلیة. ١.١

األول

ITA31122تدریس اللغة اإلیطالیة في مصر. ٢
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

ITA31211االتجاهات الحدیثة والمستقبلیة في اللغویات
المقررات االختیاریة

ITA31221علم اللهجات.١
ITA31222الترجمة بین النظریة والتطبیق.٢
ITA31223علم اللغة النفسي. ٣

المقررات البینیة

الثاني

ITA31231لغة الصحافة اإلیطالیة٠١
ITA31232ىعلم اللغة االجتماع٠٢
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االیطالىاألدبفىالدكتوراه

المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریةالرقم الكودىفصلال
ITA32111تحلیل نصوص من األدب اإلیطالي في . ١

القرن العشرین
ITA32112الدراسات االستشراقیة في إیطالیا. ٢

المقررات االختیاریة
ITA32121األدب الشعبي. ١
ITA32122حضارة وفنون إیطالیا. ٢

األول

ITA32123نصوص من الیونانیة والالتینیة. ٣
المتطلبات السابقةالمقررات اإلجباریة

ITA32211 االتجاهات الحدیثة والمستقبلیة في الدراسات
األدبیة اإلیطالیة

المقررات االختیاریة
ITA32221نصوص من األدب اإلنجلیزي. ١.١
ITA32222سينصوص من األدب الفرن. ٢.٢
ITA32223نصوص من األدب اإلسباني. ٣.٣
ITA32224األسطورة في األدب. ٤.٤
ITA32225الترجمة األدبیة. ٥

المقررات البینیة

الثاني

ITA32231تاریخ إیطالیا
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القواعد االنتقالیة: سادسالجزء ال
): ٤٠(مادة 

ات العلیا من تاریخ صدور القرار تطبق هذه الالئحة على الطالب الذین یتقدمون للقید بالدراس
ــیهم الالئحــة ،الــوزاري باعتمــاد هــذه الالئحــة، أمــا الطــالب المقیــدون قبــل هــذا التــاریخ فتــسرى عل

.الداخلیة المعمول بها وقت تسجیلهم
): ٤١(مادة 

فیما لم یرد فى شأنه نص خاص بهذه الالئحة یراعى تطبیق القواعد المعمول بها والواردة فـى 
.یم الجامعات والئحته التنفیذیة والقوانین األخرى ذات الصلة والمعتمدةقانون تنظ
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الملحق

:تحدد مهام المرشد األكادیمي بما یلى: أوال
 إعـــداد ملـــف إلكترونـــي أو ورقـــى لكـــل طالـــب یحتـــوى علـــى صـــورة مـــن نمـــاذج تـــسجیل الطالـــب

.للمقررات وصورة من نماذج الحذف واإلضافة وصورة من نتائج الطالب
ٕعرف على المقررات االجباریة واالختیاریة والبینیة التى یرغب الطالب فى تسجیلها وابالغها إلـى الت

رئیس مجلس القـسم، إلعـداد جـداول الدراسـات العلیـا للفـصل التـالي بمـا فـي ذلـك المقـررات التـي 
.یحتاجها الطالب في الفصل الصیفي، ویقوم بإعالنها للطالب

ٕجیل والحـــذف واإلضـــافة وحفـــظ واعـــادة القیـــد واالنـــسحاب مـــساعدة الطـــالب فـــى عملیـــات التـــس
.والمقررات غیر المكتملة ومقررات االستماع فى المواعید المحددة وعلى النماذج المحددة

 تجمیــع جمیــع نمــاذج التــسجیل فــى نهایــة أســبوع التــسجیل واعتمادهــا مــن رئــیس مجلــس القــسم
.الذى یقوم بإرسالها إلى إدارة الدراسات العلیا

یف الطالب بواجباتـه وحقوقـه واالمكانـات المتاحـة بالمؤسـسة التعلیمیـة مـن مكتبـات ومعامـل تعر
.وشبكة اتصاالت بالمكتبة الرقمیة بالمجلس األعلى للجامعات

التعرف على مشكالت الطالب وتوجیههم إلى الجهة المناسبة لحل هذه المشكالت.
قواعد معالجة الخالفات:ًثانیا

 فــى فــض الخالفــات بحــل النــزاع داخــل القــسم أوال، فــإن تعــذر ذلــك یــتم یقــضي المبــدأ العــام
اللجوء إلدارة الكلیة، وفى حال تعذر حسم الخالف یتم االلتجاء إلى إدارة الجامعة وال یجوز 

.تخطى الترتیب السابق
 فى حال وجود خالف بـین المـشرفین أو بـین أحـد المـشرفین والطالـب، أو فـى حـال اخـتالف

أو صــــالحیة الرســــالة یــــتم /جدیــــة الطالــــب وجــــدوى اســــتمراره فــــى البحــــث والمــــشرفین علــــى 
االحتكام إلى لجنـة تـضم ثالثـة مـن األسـاتذة  یقترحهـا مجلـس القـسم بموافقـة لجنـة الدراسـات

.العلیا ومجلس الكلیة، ویكون قرارها ملزما لجمیع األطراف
ئب یـتم االحتكـام إلـیهم تشكل كل كلیة لجنة خماسیة من الحكماء المـشهود لهـم بـالرأي الـصا

.لمعالجة الخالفات ذات الطبیعة البینیة


