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مقدمـة

الئحـة الدرسـات العليـا

Introduction:
ينبث ققر ال ققا حاد ققاع حان ققالً يحايا ققايع ن ققالة م ا ققا موالك ققل كن ققًوال

ًي ققً ة ققع بين ققال ةيح ق ق حاك ييق ق حا

حاةك ند اا ةنظية حاكيلوم حايالاا حاكا كفاض لينال ةسالياك ال اا إمالا ك حزيققً حاملققى لققل حاكيلققوم حايققالاا ًح لوقمال
ي الالو قمال ا ققا ة كل ققح ل ققيم حانو ققال ي الي ق حانًيثق ق حاك ققا كيكة ققً ل ققل كنققي ةس ققال حا حاكيل ققوم ة ققع ق ق ح ب ققًح
حاكةيز م دالم الةيز حاكنالاسو حاةيليً ا ل ةن ال يةكال يق

يحالبك الا يحاكةيز يح كوالا ةلالال

ق ةنظيةق حاكيلققوم

حايالاا ةثو ك ال اا حاةنمد حايابو يحايالاةو 0

ياققكح ققالع ا حزة قمال لينققال حالنققم
حايالاةو ييى حاكدًم يحيلالً ةين ًم لل حا ايم حايلةوق حاةيقاي يحايالاةوق يكاق بكدققًوم حانظققا حاةسققكدبلو
بققًيانال ننققي ين ق ب قاحة حاً حاسققال

ع ح نكالج حاةيااا الًاحسال

حايلوققال لوق ح ًحى ق لالةيق ح سق نًاي حاكققا كيكةققً لققل نظققالم حاسققال ال

حاةيكةققً

يحاك يي ق حا

حايالاةوق ق

) Credit Hour Systems (CHSي ةدققا حا
حاةك ند ةع

ً حاس ققو ككةالاققل ة ق كلق ق حاكنققًوال

إناالء ةنظية ةك الةل اإلبًح يحالبك الا 0

أوالًِ:الرؤية المستقبلية للكلية

College’s Future Prospectives

كةثل حااؤو حاةسكدبلو ال لو اا :

 -1إيلالً ًيا والً اا ةلكة حاةياا اا ةلال حاًاحسال
 -2حسكنفالا ًا نثو

حاًاحسال

الاةو اا ةلالال

 -3حسكنثالث حا النثيع لل إنكالج يناا أ نالث كح
 -4إيلالً ثدالا

حايلوال 0

ح نسالنو 0

ةسكيى لةا ةكةيز 0

لةو ةاك م الاةلكة 0

 -5حاكيلوم حايالاا حاةسكةا يحاك يكةك
 -6إيلالً

حايلوققال الا لو ق اققا إمققالا حاةيققالييا

ال

ا حا

 -7أع ك يع حاًالال

ة ةؤسسال

الاةاين يحانا اا ةنظية حاكيلوم حايالاا 0

ةكةيز الالالةيال

حايالاةو 0

حايلةو حاةكالن ةيكاف ب ال الاةوالم 0

 -8إيلالً يكنةو حا يحًا حايلةو حاناياي ادوالً باحة حاكنةو حايلةو 0
 -9نةالو نديق حاةل و حاف اي يحسكثةالا ةيليةال

حاباحءح

0

 -10حلكققكحى حايلةققالء يحا ققالنثيع حاةيقاييع حايققالةليع الا ققالاج اققا إمق
هي لًيً اا ةلال حاًاحسال

ح نسالنو 0

 -11حالسكفالً ةع كدنو حالكيالال

حاًحاسققيع يحا ققالنثيع الاققًح ل ققل ةققال

ةال ي ًم حايةلو حاكيلوةو 0

 -12حالسكًحة اا نظالم كديوم حألًحء يكي يً حاليً اليةلو حاكيلوةو 0

ثانيا  :أهداف الكلية :
ً

 -1إ ًحً ال ً بوالنال
-2

 Data Baseأل سالم حا لو يك ييالك ال يحسكاحكيلوالك ال حاكيلوةو .

لققر نلدق حكيققال بققيع حاسققالً أ نققالء هينق حاكققًاي

يحاةايا حايلةو

College’s Objectives
ينظققالناهم اققا حا ققالاج أي حسققكدًحة م اك ققالً حاةيليةققال

يلالً حانل حانلي الةاال ل حاةيليً

حنًث حاكمي حا حاةيليً الا الاج 0

لل حاض حايح

يحم

حا النثيع الاققًح ل لققل
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 -3كديوم أًحء إًحا حا لو يحاسالً أ نالء هين حاكًاي

الئحـة الدرسـات العليـا

يحام ى يح ًحاييع اا الا حاةاحنل حاكًايسو ةققع حلققل

حاييي إال حانً حألةثل حاك وديً إال كمييا حايةلو حاكيلوةو

 -4كمققييا حاةنققاله حاكيلوةو ق اققا الا ق حاة حانققل دحا ققالايايي

لل أس

أي حاً حاسققال

يح يو ياوس

حايلوققال

والاو 0

لققا اك ق حا ةنققًً ال ققًحً

اي أي الًا لل ةسكيى ةكةيز الًا لل يض غةالا حاكدًم حاةسكةا الاةوال .

ثال ًثا  :تطور إنشاء الكلية

College’s Establishment

لو ح ًحى اا ح س نًاي اا حايالم حالالةيا 1939/38م ي الن

 -أنان

اا قالم كال يقالم الالةيق حاةلق اقؤحً حألي

د لالةي ق حادققالها نالاو قالم ثققم يققًا قاحا إناققالء لالةي ق اققالايق حألي اققا ققالم  1942اأي ق ن
لو لالةيو ال س نًاي .

 يكاك ق ققز لوق ق ق ح ًحى ل ق ققل ال ق ققًكيع :أيالهة ق ققال ال ق ق قً حاً حاس ق ققالحاللكةال و .

 -ي لققل ةققًى نيققح ققاع ةققع حازةققالع ا ق ً

لو ق ح ًحى أي

حال يوق ق ق يحألًبوق ق ق يثالنيك ة ق ققال ال ق ققً حايل ق ققيم

حا لو ق ة حانققل ةكيققًً ةققع حاكمققييا اققا ة كلققح حاك ييققال

سققال ً لققل إً ققال ةدققا حا ةسققكنًث يكاققييى حاً حاس ق اققا يققض حأل سققالم ي مي ق

اققيممال مققيو م اققا مالن ققال

حايلةا يحا نثا ي الي يً أع حسكدا اا ةي ي ققال حانققالاا ققأاض حااققالمبا نققةع مق إناققالءح
نةل

حسم د لالةي ح س نًاي
حا لو

 -ةال ا ً

يحابنالء.

لةوق يوق الالةيققال

ًيا ققم حاكققا كدققيم بيحل الك ققال حايمنوق اققا ةلققال حاكنةوق

لققل حانقيحنا حايلةوق يحأل الًوةوق بققل كلققاليز كاق إاققل إناققالء ة حا ققز أ ققاى ةك ييق

 -ياققم ودققح كمققيا حا لوق

حايابو األلالنى يةا ز ا الو حاة فيايع ةع أبنالء حا لوق يحالالةيق انق م ققع ح سق الةال

حاةكيًً اا أنام ةا ز حا ًة حايالة .

 -ةققال حني ق

حايلوققال يحا نققث حايلةققا اققا حاةيالهققً حايلوققال ب ققال أي اققا

حاةاللسققكيا يحاققً كي حا  .يكةثققل كاق اققا ثققا ققًً حايحاققًيع إاي ققال ةققع ققل أ مققالا حاققيمع

حايابققا يغيققا نكققل أيق نيح ً الةققال

ةثل ةا ز كيلوم حال

حالالةيق حاكققا

دى والم ثيا  23ييايي.1952

ققكا كمققيي محا يحسققيمال اققا ةلققال حاً حاسققال

حأل سققالم حاكققا كةقنح ًالققال

ةةققال

حهكةققالم حا لو ق حايةيققر نققيز ةيققا حألثاي ق

حاةكنح كلسيًحم اةال الة

لققل إناققالء ةكنققح ققال

ب ققال ةنققك  1945يويققً هققكح

ل حا لو ةع ًيا احنً اا حا اح يحاكنديققى ققع ح ثققالا حاةيقاي حاة ةق اققا اققكل دققال

ةيا يحا لو يًً كمييا يكنًيثل.
 -ي ً الن

حاةسانو
حااا و

حا لو س ال

ي كا

اا إناالء أ سالم

إناالء ةيالهً لوال ةثل ةي ً حايليم ح لكةال و

يةي ً ًاحسال

1975
1982
1993

يةي ً حاًاحسال

حال يو

يةي ً حال ال

حا نا حاةكيسط...

ابعا  :تطور اللوائح الداخلية للكلية:
رً
1969

لةو اايً ةثل :حألنثايبيايلوال يحاًاحسال

حاييكو يحاًاحسال

College’s Interior Directory Development

يًيا حاداحا حايزحا ا م  332بكالايخ 1969 /8/18
يًيا حاداحا حايزحا ا م  458اسن 1975

نن حاًاحسال

نن حاًاحسال

يًيا حاداحا حايزحا ا م  901بكالايخ 1982/10/1
يًيا حاداحا حايزحا ا م  259بكالايخ 1993/3/13

حايلوال الا لو

حايلوال الا لو

نن حاًاحسال

حايلوال الا لو

نن حاًاحسال

حايلوال الا لو
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خامسا :األقسام العلمية للكلية وتخصصاتها:
ً

College’s Departments and
Specification

ن
علميا وأربعة معاهد وهي:
قسما
ً
تتكو الكلية من أربعة عشر ً
 .1سققم حال ق حايابوق ي ًحب ققال د يكنققم ك ييققال  :حاً حاسققال

حألًبوق يحاندًوق

ح س ةو

 .2سم حال

 .3سم حال

ح نلليزي ي ًحب ال د يونم ك ييا :حألًى يحالسالنوال
حافانسو ي ًحب ال د ك ي

ح س ةا يحاكالايخ حانًيث يح ثالا حاةياي يح س ةو

 .5سققم حال احاوققال ينظققم حاةيليةققال
 .6سققم حافلسفق ق د يونققم ك ييققال
حاسوالس

 .8سم لقم حانف ق

 .10سققم ح ث ققالا يحاً حاسققال

يح

م يحالكيال

الم

 .9سققم حألنثايبيايلوققال د يونققم ك ييققال
يحألنثابيايلوال حاكمبودو

حال احاوققال حامبويو ق يحال احاوققال حا ا قاي

حافلسققف يكالاي ققال حافلسققف ح سق ةو حاةنمققر يالسققف حايلققيم السققف

 .7سم حاللكةققال د يونم ك ييا لم حاللكةال
دك ي

حاكالايخ حادًوم يحاكالايخ حايسوط يحاكالايخ

حال احاوق د يونققم ك ييققال

يحا احنط

حاً حاسققال

حال يوق

حاً حاسققال

يحاكالة

الم

 .4سم حاكالايخ يح ثالا حاةياي يح س ةو د ونم ك ييال

حاً حاسق ققال

الئحـة الدرسـات العليـا

حألنثايبيايلوققال حاللكةال و ق يحاثدالاو ق يحألنثابيايلوققال حافيزيدو ق

يحاكاحث يحاةكالنح حاايبو

حايينالنو ق يحاايةالنو ق } يكنققم ك ييققال

ح ثققالا يحاكققالايخ حايينققالنا يحاايةققالنا

حايينالنو ق ق يحاايةالنو ق ق داق ققي ا ق ققا يينق ققالنا يايةق ققالنا يك ي ق ق

حال يو ق ق حايينالنو ق ق

حاً حاسق ققال

يحا كينو  ،اي حألًى حايينالنا يحا كينا {
 .11سم حاييكوال

يحالسالنوال

 .13سم حاة ك ال

يحاةيليةال

 .12سم حاًاحسال
 .14سم حال ال

دك ي

حاةسانو د ك ي

الم

الم

د كنم ك ييا حاة ك ال

حااا و د كنم ك ييال

حال

حافالاسو

يحاةيليةال
حال

حاكا و

يحايثالنر يحألاايح
حال

حايباي

يحال

حألاًو
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جدول رقم ()1

األقسام العلمية بالكلية والرقم الكودي لها
الرقم الكودي
01

القسم العلمي
 -1سم حال

حايابو ي ًحب ال

 -2سم حال

ح نلليزي ي ًحب ال

 -3سم حال

02

حافانسو ي ًحب ال

03

 -4سم حاكالايخ يح ثالا حاةياي يح س ةو

04

 -5سم حال احاوال ينظم حاةيليةال

حال احاو

05

 -6سم حافلسف ق

06

 -7سم حاللكةققال

07

 -8سم لقم حانف ق

08

 -9سم حألنثايبيايلوال

 -10سم ح ثقالا يحاًاحسال
 -11سم حاييكوال
 -12سم حاًاحسال
 -13سم حاة ك ال
 -14سم حال ال

09
حايينالنو يحاايةالنو

يحالسالنوال
حاةسانو

يحاةيليةال
حااا و

10
11
12
13
14
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(البـاب األول)

قـواعـد أسـاساـة
ــــــــــــــــ

مادة ( :)1تمنح جامعة اإلسكندرية بناء على موافقة مجالس الكليات :

أوال – الدبلومات في اآلداب:
وةنح حاًحا ًبليم حاًاحسال



حايلوال اا ح ًحى اا أنً حاك ييال

حاًبليم حاك ييا اا كيلوم حال

حايلةو ح كو :

حايابو ا يا حانالمديع ب ال دسم حال

حاًبليم حاك ييا اا كالايخ حايييا حايسمل دسم حاكالايخ يح ثالا حاةياي يح س ةو .



حاًبليم حاك ييا اا حا احنط دسم حال احاوال ينظم حاةيليةال



حاًبليم حاة نا اا حاكنةو حاللكةال و يًبليم حا أا حايالم دسم حاللكةال .



ح لينو ا دسم لققم حانفق .





حايابو .

ًبليم لم حانف

حاة نا ًبليم لم حانف

حاًبليم حاة نا اا انيع حاةساح دسم حاًاحسال
حاًبليم حاة نا اا لم حاة ك ال

يحاةيليةال

حال احاو .

حاةسانو .

دسم حاة ك ال

يحاةيليةال .

حاًبليم حاك ييا اققا حال ق حايبايق يحاققًبليم حاك ييققا اققا حال ق حافالاسققو يحاققًبليم حاك ييققا اققا

حال

حاكا و

يحاًبليم حاك ييا اا حال

حألاًو دسم حال ال

حااا و ي ًحب ال.

ثانيا – الدرجات العلمية العليا:
ً – 1ال حاةاللسكيا اا ح ًحى .
ً – 2ال ً ك قيا اا ح ًحى .

مادة ( : )2مواعاد الدراسة :
د 1ودسم حايالم حاًاحسا إال ث ث ايي ًاحسو :
 -1ايل حا ايح ) (Autumn Semesterةًكل  15أسبي م ال ييبًأ ةع حألسبي حاثالاث ةع سبكةبا 0
 -2ايل حاابو ) (Spring Semesterةًكل  15أسبي م ال ييبًأ ةع حألسبي حاثالنا ةع اباحيا 0
 -3ايل حاييح ) (Summer Semesterدح كوالا
لققل أع وفققكح ققالى حاكسققليل اققا حاً حاسققال
يحاثالنا :ةع  1إال  15أغسم

ةًكل  8أسالبو ييبًأ ةع حألسبي حألي ةع ييايي.

حايلوققال يققف

0

الة ق ة قاكيع سققنيوالم د حألي  :ةققع  1إاققل  15ينققاليا

د 2وسققلل حاًحاسققيع حاة قيحً حاً حاسققو بققل بققًء حافيققل حاً حاسققا أسققبي يع لققل حأل ققل لققل أع و لققر ققالى
حاكسققليل يققً ن الو ق حألسققبي حألي ةققع حاً حاس ق يال وسققةح الاكسققليل يققًهال يويكبققا حاققًحا اققا هققك

حانالا
ةندميال ع حاًاحس يكؤ ك ح لاحءح
م

حا زة نوالال 0
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

مادة ( : )3نظام الدراسة :
وديم حانظالم حاًاحسا اا حا لو

لل أسال

نظالم حاسال ال

حاةيكةً د حاينًح

ًاحسو 0

كندسق ققم حاسق ققن حاً حاسق ققو إاق ققل ايق ققليع ً حاسق ققييع ةق ققً ق ققل ةن ةق ققال ةس ق ق اق ققا أسق ققبي م ال ةق ققال اي ق ققال أسق ققبي
ا ةكنالنال حاكمبودو يحااف و ييلي ال حالةكنالنال حاكناياي حان النو ا ل ايل لققل نققً ييلققيز اةللق حا لوق
ةًك ققل ثةالنوق ق أسققالبو

أع ودققاا إن ققالا ايققل ً حاس ققا ثالا ققث ديققوفا

يي يق ق

يادال انالا حاًحاسيع يأ نالء هين حاكًاي .
حاًاحسو حاناياي م

مادة ( : )4الساعة المعتمدة:
حاسال

حاةيكةً دحاينً

ها ينً وال

يهققا كيققالً ةنالنققا نظاي ق ةققًك ال سققال

أسالس ققال الةد ققا حا
ه ققكح حافيققل م

ًاحسو اكنًيً يزع ل ةداا الانس إال حاةدققا حا حأل ققاى

يحنققً اققا حألسققبي أي ًا كمبودققا أي كققًاي ال
كمبودوق ق ةيًحنوق ق ة ققًك ال أابق ق س ققال ال

ة ققًك ال س ققال كالع ا ققا حألس ققبي أي اك ققا ك ققًاي ال
حاًاحسا0

ةيةلو ق أي إ لينو و ق

ا ققا حألس ققبي مق قيح حافي ققل

مادة ( : )5الشروط العامة للقبول والتسجاس:

 -1ودبققل حاًحاسققيع حانالي ققليع لققل ًالق ق حالوسققالن
حالالةيققال

حاةيكققاف ب ققال ةققع حاةلل ق

/حا ققالايايي

حأل لققل اللالةيققال

الً حاس ق بب قاحة حاً حاسققال

) (C+لق ققل حأل ق ققل يكدق ققًيا ) (B-اق ققا ة ق قيحً حاك ي ق ق

حاناليققليع لققل ًال ق حالوسققالن
حأل لل اللالةيال

ةققع حا لوققال

اأع حاةيني كحكل.

حاة ق قاحً حاكسق ققليل اي ق ققال

 -3يققً ةيحادق ةللق

حايلوققال بكدققًيا ققالم

ةق ققال ودبق ققل حاًحاسق ققيع

حاكققا ب ققال أ سققالم لةو ق ةنققالظا ياد قمال اةققال ودققاا حاةلل ق

 -2ال وسةح الًحا بكسليل ةداا ً حاسققا يكملققى ً حاسق ةدققاا
هكح حاةداا يحانلالح اول0

ة ققع لالةي ق ح سق ق نًاي أي ةققع إن ققًى

حا لوق يبنققالء لققل ح كقاحح ةللق

ققا بلققل ) (Prerequisiteإال يققً ً حاسق

حادسققم حاة ققك

وسققةح الققًحا

النكسققالى ققًً ةققع

حاةدققا حا حاً حاسققو حاكققا سققبر أع ًاس ق ال اققا لالةي ق أي لو ق أ ققاى لققل أع ك ققيع ةققع بققيع حاةدققا حا
حاةملي ق ق الني ققي
ةلةققي سققال ال

ل ققل حاًالق ق يأع و ققيع ققً نل ققح اي ققال بكد ققًيا ) (C+ل ققل حأل ققل ا ققا أال يزي ققً

هققك حاةدققا حا

حاًبليم أي حاةاللسكيا أيحاً كي حا

ققع ٪30ةققع ةلةققي سققال ال
لل أال ك يع ً ًاس

حاق ققًحا ي لق ققل أال و ق ققيع ق ققً نيق ققل ب ق ققال لق ققل ًال ق ق
حاةسققكيوال

اا ةسققكيى أ ققل ةققع حاةسققكيى حاققك وسققلل اوققل

لةو ق ق أ ق ققاى يكنق ققًً ا ق قيحنح حا لوق ققال

حاكققا ويةققل ب ققال يكنسققى الققًحا هققك حاسققال ال

)0 (GPA

 -4يلققيز الققًحا حاةسققلل اققا أنققً بقاحة حاً حاسققال

حاةدققا حا حاً حاسققو حا زةق النيققي

لققل

يحاةيالهق ققً

نققً نسققالى حاةكيسققط حاك حا ةققا الققًالال

حايلوققال أع ونققي ةدققا حا نلققح اي ققال بكدققًيا ال ودققل ققع

د C+سبر ال أع ًاس ال اا لالةي ح س نًاي إكح الن

هك حاةدا حا ةع ةكمل ال

حابانالة .
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

مادة ( : )6قواعد دراسة المقررات لجميع الدرجات (دبلوم  /ماجستار  /دكتوراه) :
 -1ونسى حاةداا حاًاحسا يًً سال ال كًايسول أسبي موال 0
 -2ا ققل ةدققاا ً حاسققا حةكنققالع ن ققالنا ال كدققل حاققًالال حاة يي ق اققل ققع  % 75ةققع ةلةققي حاققًالال
حا لو الةداا.
 -3ون ق ق ققر ال ق ق ققًحا أع ون ق ق ققكف أي ون ق ق ققيح أ ةد ق ق ققاا ب ق ق ققل ن الوق ق ق ق حألس ق ق ققبي حاث ق ق ققالنا ة ق ق ققع بًحوق ق ق ق حافي ق ق ققل
حاًاحسادحا ايح أي حاابو

أي حألسبي حألي ةع حافيققل حاً حاسققا حايققوفا ًيع أع وظ ققا حاةدققاا حاققك

نكا ققل اق قا اق ق الًكل ب ققًيع أوق ق ةي ققالايح ً حاس ققو إن ققالاو يكاق ق

ي ققً ةيحادق ق حاد ققالنةيع بك ققًاي

حاةنالف يحاك نكف يةيحاد حاةااً حأل الًوةا أيحاةااف حايلةا0
الالنسنالى ةع حاةداا حاًاحسا يققً حاكسققليل يكاق

 -4وسةح الًحا

حافيققل حاً حاسققا دحألسققبي حاثالاققث الفيققل حاً حاسققا حايققوفا يكاق

يةيحاد حادالنم بكًاي

 -5ال ونسققى الققًحا حاةدققاا حاققك ًاسققل يةققا لوققل أ ثققا ةققع ة ق
حاًال .

 -6ال يلققيز كنييققل ةدققا حا سققبر الققًحا ً حاسققك ال اققا نفق
سنيح

ةع ة

ةققع بًحوق

يققً حسققكوفالء حالسققكةالا حا اليق بققكا

حاةداا ياا هك حانالاق ال كنسققى الققًحا سققال ال

د Wاا ا الًكل 0

ي

بققل ن الوق حألسققبي حاسققالً

حاةد ققاايع

سققنيح

هققكح حاةدققاا يوظ ققا اققل كدققًيا
يق

نيققي حامالاققى لققل

حالالةيق أي أوق لالةيق أ ققاى يةققا لي ققال أ ثققا

نييال لل حاًال .

 -7ال وسققةح الققًحا بققً ي حالةكنققالع حان ققالنا إال يققً ننققيا  %75ةققع حاسققال ال

حاً حاسققو الةدققاا ياققا

نالا ق ققًم ننققيا هققك حانس ق ويكبققا حاققًحا ةنسققنمال إل الامي قال ةققع حاةدققاا يوظ ققا اققا ا ق الًكل كدققًيا
د0 FW

 -8حاًحا حاك يكيكا لول ً ققي حالةكنققالع حان ققالنا اةدققاا أي إكةققالم يققض ةكمل الكققل ألسق الى ايق ودبل ققال
ةلل

حا لو ي ً أًى  ٪75ةع ةكمل ققال

حاةدققاا لققل حأل ققل ونيققل لققل كدققًيا دIncompleteغيققا

ة كةققل د Iي لوققل أًحء حةكنققالع حافيققل حاً حاسققا حاكققالاا يكا ق
حاًاحسا حاك يلول يحال نيل حاًحا

قًيا
 -9حاكد ق ح
الًالال

لل كدًيا ةنسنى إل الا د0 FW

) ( FWيد Wي د Iكنس ققى س ققال ال

0GPA

السققك ةال ةكمل ققال

حاةدققاا اققا حافيققل

ً حاس ققو يال ك ققً ل ا ققا نس ققالى حاةكيس ققط حاك حا ة ققا

قالاوال نققً نسققالى حاةكيسققط
 -10اققا نالا ق إ ققالً حاققًحا ً حاس ق ةدققاا ةققال ونسققى حاةدققاا حاةيققالً ةدق مح
قاا إنق م
حاك حا ةا  GPAيا ع وظ ا حاكدًيا حأل لل ا كح حاةداا اا ا الًكل.
 -11ال ونس ققى ال ققًحا حا ققك وني ققل ل ققل كد ققًيا أ ققل ة ققع ) (Cه ققكح حاةد ققاا ن ققةع حاس ققال ال
النيي

لل حاًال إكح ام ونسنل يا نل يً ل اا نسالى حاةكيسط حاك حا ةا .GPA

حاةملي ق ق

 -12حاققًحا حاققك ونيققل لققل كدققًيا أ ققل ةققع ) (Cلوققل ح ققالً اققا حاةدققاا إكح ققالع إل الاميققال أةققال الانسق
الةدا حا حال كوالاي اوة نل إ الً حاكسليل اا كح حاةداا أي حسكبًحال ةداا ح كوالا
ا0
 -13كيالةققل س ققال ال

حاك حا ةا .GPA

حا نققث ال ققًحا ةيالةلق ق حاةدققا حا حاً حاس ققو اققا اق ق الًكل يك ققً ل اققا نس ققالى حاةكيس ققط
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

 -14يكم نسالى  GPAدحاةكيسط حاك حا ةا يادال الةيالًا ح كو :

مجموع نقاط ساعات جميع المقررات الدراسية التي حصس علاها الدارس من جامعة اإلسكندرية

مقسوما على مجموع ساعات جميع المقررات الدراسية 0
ً

 -15ونر الًحا إ الً حاكسليل اا أ ةداا سبر ال حانلالح أي حااسيى اول اض كنسيع كدًيا اا

هكح حاةداا
يكا

 -16يليز الً حا
يً ةيحاد ةلل

الًالال . GPA

ةدا حا

حاكسًليل اا ةدا حا ًاحسو

حا لو
بنالء لل ح كاحح ةلل
م

الاج حادسم أي حا لو حي حالالةي نةع بانةلل حاًاحسا
حادسم يكً ل هك حاةدا حا

اا نسالى حاةكيسط حاك حا ةا

 -17ينكا حامالاى إكح نيل لل كدًيا أ ل ةع ) (Cاا ةداا يوامى ةع حابانققالة إكح نيققل اققا ثالثق
لل أ ل ةع ) Cيال ونر ال حاكسليل اا نف

حابانالة أي حابانالة حأل لل اا كح

حاك ي

.

ًاسققا ةسققكة ياققا هققك حانالا ق اققو ةمليم ققال ةنققل حانلققالح اققا
 -18وة ققع الققًحا حاكسققليل اققا ةدققاا ح
حاةدققاا أي حسققكوفالء ةكمل ققال حانلققالح اوققل .ياققا نالاق ننققيا حاقًحا  %75ةققع سققال ال حاةدققاا أي أ ثققا ونيققل
حامالاى لل كدًيا )L

 -19كظ ا سال ال

حاكسليل الًحا أي نثل إةال S:أي  Iأي Uاققا اق الًكل يال كققً ل اققا نسققالى حاةكيسققط

حاكا ةاGPA

 -20اققا لةو ق حألن قيح إكح حنسققنى حاققًحا ةققع ةدققاا يققً ن الو ق حألسققبي حاثققالناد ق

يحاابو

د يً ن الو حألسبي حألي

ايققلا حا ايققح

ايل حاييح وظ ا كدًيا ةنسنى الةداا حاك حنسنى ةنل حاًحا .
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

مادة ( : )7قواعد تقايم المقرر:
يكم كديوم حاةداا المالاى يادال اللًي حاكالاا نيث أع ل سال

جدول رقم ))2
استرشادي

كيمل هك حاكدًي حا

المل

حاكيع حظ ايح

أداء عالي اا ًاحسك م حايلوال.
Very high graduate caliber
كيمق ققل هق ققك حاكدق ققًي حا المل ق ق حاق ققكيع أظ ق ققايح

أداء مرضـــــــــــــــــــــــــــــى ا ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققا ً حاس ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققك م
حايلوال

ًاحسو ك الائ أابي ندال :
Points

Grade

100-95
<95-90
<90-85

4.000
3.666
3.333

A
AB+

<85-80
<80-75
<75-70

3
2.666
2.333

B
BC+

Satisfactory level.

كيمق ققل هق ققك حاكدق ققًي حا المل ق ق حاق ققكيع حظ ق ققايح

<70-65

2

C

أداء غا ـــر متوقــــع ة ققن م اةس ققكيى حاً حاس ققال

<65-60

1.666

C-

حايلوال.
Not at the level expected in
graduate work
كيمق ققل هق ققك حاكدق ققًي حا المل ق ق حاق ققكيع حظ ق ققايح

<60-55

1.333

D+

<55-50

1

D

أداء غار مرضى اا ًاحسك م حايلوال.
Unsatisfactory level
راسب
Fail
غار مكمس ةكمل ال حاةداا
Incomplete
مستمع
Audit
ويم ققل الةس ققلل اس ققال ال اس ققالا كس ققكبً ن ققً

<50

0

F

-

I

-

L

-

S

اجتيـــــــــــا امتحـــــــــــان الرســـــــــــالة العلميـــــــــــة

بنجاح

Satisfactory

تعطـــــى عنـــــد رســـــوب الطالـــــب فـــــي مناقشـــــة

-

U

الرسالة العلمية

Unsatisfactory
منسحب إجباري من المقرر
Forced Withdrawal
منسحب من المقرر
Withdrawal

-

FW

-

W

ملحوظة تقيم الرموز بالكلمات لطالب المنح لتعريف الجهات الممولة بمعنى كل رمز)
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

مادة ( : )8رسوم الدراسة :
كنيل اسيم حاكسليل ع ل سال

ًاحسو ةيكةً يكم كنًيًهال م دال الديح ً حاةنظة اكا .

مادة ( : )9المرشد األكاديمي :
الًوةو قال ةققع أ نققالء هين ق حاكققًاي
ونققًً حادسققم ا ققل ًحا ةااق مقًح أ
م
ياغققى حاققًحا اققا حاكسققليل اوققل يكا ق اكدققًوم حانيققح يح ااققالً ق اكققا ً حاسققكل ي ققكا اةسققال ًكل اققا ح كوققالا
ققل يةققع اققل نف ق

حاك ي ق

حاققك

حةوققال الققًحا يكا ق نكققل
حاةدققا حا حاً حاسققو حا زة ق اةلققال نثققل يويققً أا حاةااققً حأل ققالًوةا حسكاققالاميال ياققو إاز م
ن الو ًاحسكل يوسكبً ل حاةااف حايلةا الًحا لل ًالكا حاةاللسكيا يحاً كي حا نً حاكسققليل الاسققالا ييلققيز
أع و يع حاةااً حأل الًوةا أنً أ نالء الن ح ااحف.

مادة (: )10
كمبر هك حا نن

لل حاًحاسيع حاكيع يكدققًةيع الديققً الاً حاسققال

ال كةققالً هققك حا ننق أةققال حاًحاسققيع حاةديقًيع بققل هققكح حاكققالايخ اكسققا

حايلوققال ةققع كققالايخ يققًيا حادقاحا حاققيزحا
لققي م حا ننق حاًح لوق حاةيةققي ب ققال ي ق

كسليل م0

مادة (: )11
اوةققال اققم يققاً اققا اققأنل نق
كنظوم حالالةيال

ققال

ب ققك حا نن ق ي حا ققا كمبيققر حاديح ققً حاةيةققي ب ققال يحاقيحاً اققا ققالنيع

يالننكل حاكنفيكو يحاديحنيع حأل اى كح

حايل يحاةيكةً 0
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

(البـاب الثانـي)

برامـج الدراسـات العلاـا
ــــــــــــــــ

مادة (: )12

تمنح جامعة االسكندرية بناء على اقتراح مجلس الكلية البرامج والدرجات التالية :

 -1دبلــوم الدراسات المهنية والتخصصية في اآلداب :

جدول رقم ()3

نوع الدبلوم

م

القسم العلمي

اسم الدبلوم

1

قسم اللغة العربية وآدابها.

 حاًبليم حاك ييا اا كيلوم حال

2

قسم التاريخ واآلثار

حايابو ا يا حانالمديع ب ال.

3

ً بليم حاك ييا اا كالايخ

المصرية واإلسالمية

حايييا حايسمل.

قسم الجغرافيا ونظم

 حاًبليم حاك ييا اا حا احنط

المعلومات الجغرافية.
قسم االجتماع.

4

قسم علــم النفـس.

5

قسم الدراسات المسرحية.

7

قسم المكتبات والمعلومات.

8

قسم اللغات الشرقية

ك ييا

 حا ق ق ق ق ققًبليم حاة ن ق ق ق ق ققا ا ق ق ق ق ققا حاكنةوق ق ق ق ق ق
ً بليم حا أا حايالم

ة نا

حاللكةال و

ً بليم لم حانف

ً بليم لم حانف

حاة نا

ح لينو ا

 حاًبليم حاة نا اا انيع حاةساح
 حا ققًبليم حاة ن ققا ا ققا ل ققم حاة ك ققال
 حاًبليم حاك ييا اا حال
حايباي

 حاًبليم حاك ييا اا حال
حافالاسو

 حاًبليم حاك ييا اا حال
 حاًبليم حاك ييا اا حال
 ال كؤهققل ً حاس ق حاققًبليةال

ك ييل

ة نا

يحاةيليةال .
وآدابها

ك ييا

حاكا و
حألاًو

ك ييا
ك ييا
ة نا
ة نا
ك ييا
ك ييا
ك ييا
ك ييا

حاة نو ق حاناليققليع لي ققال ا اكنققالق الاً حاس ق اققًالكا حاةاللسققكيا يحاققً كي حا

مالاةال الع كدًياهم اا حاًال حالالةيو حأليال دحالوسالن

ودل ع ليً.
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

 كؤهل ًاحس حاًبليةال

الئحـة الدرسـات العليـا

حاك ييو حاناليققليع لي ققال ا اكنققالق الاً حاسق اققًالكا حاةاللسققكيا يحاققً كي حا

اا أع و يع ةسكيى نيي حامالاى لل حاًبليم حاك ييا د. B+

مادة (: )13

ـاء علــى اقتـراح مجلــس الكليــة درجتــي الماجســتار والــدكتوراه
تمنح جامعــة اإلســكندرية بنـ ً
في اآلداب من األقسام العلمية اآلتية:
 -2درجتا الماجستار والدكتوراه في اآلداب:
ـــــــــــــــــــــــــ
يب ققيع حال ققًي ا ققم د 4حاةد ققا حا

األ سالم حايلةو حاكا كك

م

حاً حاس ققو اة كل ققح حاك يي ققال

يً حا لو ي يً حادسم حايلةا حاة ك

جدول رقم ()4

.

القسـم العلمـي

1

قسم اللغة العربية وآدابها

2

قسم اللغة اإلنجلا ية وآدابها

3

قسم اللغة الفرنسية وآدابها

ياد ققال
ا ققًالكا حاةاللس ققكيا يحا ققً كي حا م

التخصصـات
 الدراسات األدبية والنقدية
 الدراسات اللغوية

 الدراسات اإلسالمية
 األدب

 واللسانيات والترجمة


تخصص عـــام

 التاريخ القديم

4

قسم

التاريخ

واإلسالمية

واآلثار

 تاريخ العصور الوسطى

المصرية  التاريخ الحداا

 التاريخ اإلسالمي
 اآلثار المصرية

 اآلثار اإلسالمية

5

 الجغرافيا الطبيعية

قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية  الجغرافيا البشرية
 الخرائط

 الفلسفة وتاريخها

6

قسم الفلسفــة

 الفلسفة اإلسالمية

 المنطق وفلسفة العلوم
 فلسفة السياسة

15

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

 علم االجتماع

7

قسم االجتمــاع

8

قسم علم النفس

9

قسم األنثروبولوجيا

 اإلعالم واالتصال
 تخصص عــام
 األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية
 األنثربولوجيا الفا يقية

 األنثربولوجيا التطبيقية
 التراا والمتاحف الشعبية
 اآلثار

 التاريخ الاوناني والروماني

10

قسم

اآلثـار

والرومانية

والدراسات

 الد ارسات الاونانيــة والرومانيــة ( فكــر اونــاني

الاونانية وروماني)

 الدراســـــات الاونانيـ ــة والرومانيـ ــة (تخصـ ــص
األدب)

 الدراســـــــات الاوناني ـ ـ ــة والرومانية(تخص ـ ـ ــص
اللغة)

11

قسم الصوتيات واللسانيات

 تخصص عـــام

12

قسم الدراسات المسرحية

 تخصص عـــام

13

قسم المكتبات والمعلومات

14

قسم اللغات الشرقية

 المكتبات والمعلومات
 الوثائق واألرشاف
 اللغة الفارسية
 اللغة التركية

 اللغة العبرية
 اللغة األردية
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

(البـاب الثالـا)

القواعـد العامة للحصول على دبلومي الدراسـات العلاـا بنوعيه
(المهنـي والتخصصي)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يها ًاحسال

ككنالي ةدا حا

ًاحسو كح

مبوي كمبودوق اةققً

كمبودو ك ًف إال حان يض الاةسكيى حاة نا الًحا اا حاةلالال
ح ًحى يحاًاحس الًبليم حاة نا ةسكدل بكحك ال .

لةوق

ققالم ً حاسققا يحنققً أي ققالةيع يكيقً إنققالا

حاة كلفق حاكققا ويةققل ب ققال يققً ك الققل اققا لوق

أة ققال حاً حاسق ق ال ققًبليم حاك يي ققا ا ققكة ع حامالا ققى حانالي ققل ل ققل ًالك ققال لل ةس ققكيى د B+ة ققع حالاكن ققالق

ببانالة حاةاللسكيا.

لًيً أ اى ةيحاد ةلل

ييليز إنالا ًبليةال

حادسم حايلةا حاة ك
حاًاحسال

حالالةي بنققالء لققل ةيحادق ةللق

حا لوق يكييققو ةللق

ي ةيحاد الن مال ح ًحى ةال يليز أع واكا أ ثا ةع سققم لةققا اقا كنفيققك ًبليةققال

حايلوال .

مادة ( : )14شروط التسجاس :
واكا اا كسليل حاًحا انيل أ ةع ًبليةا حاًاحسال

حايلوال ال نالا الااي حاةنيققي

مادة (: )5

 -1أع و يع نالي

لل ًال حالوسالن

أي حا الاايي

لوال

اا اا حاك ي

حاةنالظا ا ال اا لالةي ح س نًاي أي اا غياهال.

 -2يليز اةلل

حا لو بي كسليل حامالاى حاناليل لل ًال حالوسالن

ح ًحى أي حا لوال

أي حا الاايي

ًًح ةع حاةدا حا حاًاحسو حاك ةيلو ونًًهال حادسم حاة ك
حاك ي
يً حلكوالز بنلالح م
ع د Cيال كنسى ال هك حاةدا حا نةع سال ال
ودل حاةكيسط حاك حا ةا اكل حاةدا حا

 -3ا ا ونيل حاًحا
سم لةا.

 -4انيققل ًبلققيم حاً حاسققال

لل حاًبليم البً أع ينلز ةالبيع

ع  20ي 30سال

لي ققال اققا

اا غيققا

لل أال

حابانالة .

ةيكةً م مدال ا نن

ل

حايلوققال بني وققل حاة نققا يحاك ييققا لققل حاققًحا أع يلكققالز ةدققا حا حاققًبليم حاةسققلل ققل

بكدًيا ال ودل ع )0 (C

 -5الً حاس ق بققًبليم ةيققيع يلققى أال ودققل ققًً حاًحاسققيع حاةدبققيايع الكسققليل اققا حاققًبليم حايحنققً ققع  10د اققا
ًحاسيع0

مادة ( : )15الساعات الدراسية للبرنامج :
 .1يبققيع الجــدول رقــم ( )3حاةدققا حا حاً حاسققو اققا ك ييققال
ا ققل ةدققاا يودققا ةللق
حايلةو حاة كي

حاكا كك

حا لوق حاةينققي ال

حاة كلفق ي ققًً حاسققال ال

حاةيكةققً

حاققًبليةال

حاكققا كققًا اققا ققل ةدققاا حاكققا كنققًًهال ةلققالا

حأل سققالم

يً حا لو ي يً حادسم حايلةا حاة ك

.

17

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

 .2ونسى الًحا

اًالل ةيينل أ

حاةيً حافيلا ي كا
ةكيسط حاًالال

الئحـة الدرسـات العليـا

حاةكيسط حاك حا ةا اا ن الو حايالم حالالةيا أي ن الو ًاحسكل

اا لةو حاةدا حا

حاةدا حا حاًاحسو يادالم الةبيع اا لًي د0 2

حاًاحسو حاكا نلح اي ال حاًحا

ييكم كديوم

18
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

(البـاب الرابـع)

القواعـد العامـة للحصـول علـى درجـة الماجستاـر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

كاققةل حاً حاسق النيققي

اققا ةلققال حاك ي ق

ً حاسققو إل الايق يح كوالايق ةكال يق الكدققًم حايلةققا

لققل ًالق حاةاللسققكيا ةدققا حا

يكنك ققا حاً حاس ق بل ققًحً اسققالا كدبل ققال الن ق حالةكنققالع يي ي ق
لل هك حاًال

حاةيكةً ونًً ل سم يال كدل حاةً حا زة النيي

ا ققال ققًً ةققع حاسققال ال

ع سنكيع ةع كالايخ حاديً.

مادة ( : )16شروط التسجاس لدرجة الماجستار :
يشترط لتسجاس الدارس لدرجة الماجستار في اآلداب ما الي :
 -1أع و يع نالي

لل ًال حا الايايي

لل حال ل .

 -2أع و يع نالي

أي حالالةيققال

لل ًال حالوسالن

اا اا حاك ي
أي حا الاايي

أي حافاي حاةكيلل ل بكدًيا الم ليً

اا حاك ي

حاةيقاي

ةع إنققًى حالالةيققال

غيققا حاةيقاي حاةنققالظا ا ققال بكدققًيا ققالم ) (C+لققل حأل ققل اققا ةكيسققط كدًي حاكققل ق

حاً حاس ق يكدققًيا د B-اققا اققا حاك ي ق

ييكققا الدسققم حايلةققا ح ك قاحح بققي حام ق ى حايحاققًيع ي كنةققيل م

ةدا حا ك ةيلو اا نييا م لل كدًيا د  Cاا هك حاةدا حا

اا نسالى حاةيً حاك حا ةا .GPA

 -3وني ةلح حاًحا إال حادسم حايلةا حاة ك
 -4يلققيز بن ققالء ل ققل ح كق قاحح ةلل ق

حاةاللسكيا اا ك يق

حالوسققالن

لةققال ققأع حاةدققا حا حاك ةيلوق الكنسققى
م

بًحء حا أا يكيييع ةااً أ الًوةا الًحا .

حادس ققم يةيحادق ق ةللق ق

ة كلققح ققع ك يق

حاك ةيلو ق ال كدققل ققع  12سققال

حا لو ق أع وس ققةح ال ققًحا

الاكس ققليل اًالق ق

اققا حلكوققالز حاققًحا ايققًً ةققع حاةدققا حا حاً حاسققو

ةيكةققً اققا ةسققكيى حالوسققالن

أي أ لققل نققً أ ققل  8ةدققا حا

ةكيس ققمل حاك حا ة ققا اي ققال ققع  C+يأع يلك ققالز كلق ق حاةد ققا حا بكد ققًيا ) (C+ل ققل حأل ققل يكاق ق
اةدققا حا ةانل ق حاةاللسققكيا يال كنسققى نققةع بانققالة حانيققي

حاك حا ةا 0GPA

 -5وا ل ةلل

سققنيح

لققل أال ودققل
ب ققل ً حاس ققكل

لققل حاًال ق يال كققً ل اققا نسققالى حاةيققً

حادسم الن ح ااحف لل ًحا اسالا حاةاللسكيا ييليز أع و ققيع حاةااققً حأل ققالًوةا

أنً أ نالن ال يوديم حاةااف حايلةا حاانوسا يةل حاةااف حأل الًوةا0
 -6ا ققا نالاق ق حا ققك حا ةا ققاف ققالالا بللنق ق ح اق قاحف ة ققع غي ققا أ ن ققالء هينق ق حاك ققًاي

الالالةي ققال

حاةيققاي واققكا أع و ققيع نالي ق م ل ققل حاققً كي حا يأع كينققح ةبققا حا ةس ققالهة هققكح حاينققي يكدققًوم بو ققالع
الاسققيا حاكحكوق اسققوالًكل يكينققوح حاققًيا حاققك سققوديم ققل اققا ةلققال ح اقاحف لققل حااسققالا يويققاض كاق

ةلل

حادسم اللن حاًاحسال

حايلوال يحا نيث ثم ةلل

حا لو 0

حادسققم النق ح اقاحف لققل اسققالا حاةاللسققكيا يوسققةح الققًحا بكسققليل سققال ال

.a

واق ل ةللق

.b

يلققيز الققًحا حاناليققل لققل كدققًيا ةدبققي اققا حا ققالاايي

لققل

حااسققالا

قالء لققل ةيحاد ق حاةاققاف حايلةققا حاانوسققا إكح أاحً حاققًحا حاكسققليل بققل حالنك ققالء ةققع لةو ق حاةدققا حا حاً حاسققو
بنق م
حا زة النيي لل حاًال .
بكدًيا  c+أع وسلل اًال حاةاللسكيا م مدال اليحنح حا لو .

أي حالوسققالن

يحلكققالز حاققًبليم حاك ييققا

19

الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

مادة ( : )17شروط منح درجة الماجستار في اآلداب:
يشترط للحصول على درجة الماجستار في اآلداب ما الي:
 -2أع ينلح حاًحا اا حاةدا حا حاًاحسو بكدًيا الم د  (C+على األقل.
 -3ا ل ونيل حامالاى لل ًال حاةاللسكيا البً حع ينلز ًً حاسال ال

حاًاحسو حاةيكةً

حاةك يا ال حادسم حايلةل حاكى ياغى حامالاى ال حاكسليل ل.

قالء
ح
 -4أع وديم حاًحا بل ققًحً نققث اققا ةينققي كدققا النق
حاًاسققال حايلوققال يحا نققيث يةللق حا لوق بنق م
لققل ح ك قاحح ةلل ق حادسققم حاة ققك يأع ونققًً اققل ققًً ةققع حاسققال ال حاةيكةققً ثققم ينققال حاققًحا اققا
نثل يكيلع الن حان م بيا ال ال.
 –4يحكح ا ققم وني ققل حا ققًحا

ةق ق

ل ققل ًالق ق حاةاللس ققكيا ق ق

س ققنيح

ة ققع ك ققالايخ كس ققليل ي ققً

ينققال ققع حاةدققا حا حاكققا
الاًاحسال حايلوال وسكةا حاًحا اا ً حاسققكل ةققع ق ً حاسق ةدققا حا إنققالاو
م
ةققا لققل ً حاسققك ال ةق سققنيح ةنققك إ ق ع نكيلك ققال ينكققل حالنك ققالء ةققع إ ققًحً حااسققالا يكاق يل النق حان ققم
يحاةنال ا .
–5

يكدققًم حاققًحا

ا ق الً حلكوققالز حال ق ح نلليزي ق د ةسققكيى حاكققي وف قل يا ق الً حلكوققالز ًيا حال ق

حايابوق ق ياق ق الً حلكو ققالز و ققالً حانالس ققى ح ا ققا ) (ICDLة ققع أن ققً ة حا ققز حال ق ق حاكال يق ق اللالةيق ق أي ة ققع
حاةنققالظا يادققال اةققال ودققاا ةلل ق

حالالةيققال

حا لو ق يةلل ق

يكا ق
ياد قال الديح ققً حاكققا كنققي ال حالالةي ق ي اققا
م
حاةكدًم ب ال حاًحا ي

حالالةي ق بققل كا ق يل الن ق حان ققم لققل حااسققالا

ققًم ةققايا  5سققنيح

لققل كل ق حاا ق الً

لققل حانيققي

كنًيً ةويالً ةنال ا حااسالا 0

 -6كةنح ًالق حاةاللسققكيا المق ى حاققكيع يلكققالزيع ةنال اق اسققالاك م حايلةوققل يققً حنلققالز لةوق حاسققال ال
لققل حاًالققل لققل حالودققل كدققًيا حاةكيسققط حاك حا ةققل الققًالال

حاًاحسول حاةملي ل النيققي

ققع  C+يحال يلققى

لل حامالاى حاكسليل ال ةدا حا حنالاول حي إ الً يض حاةدا حا اكنسيع حاةكيسط حاك حا ةل.

مادة ( : )18المقررات الدراسية :
 -1يب ققيع الجــــدول رقــــم ( )4حاةد ققا حا حاً حاس ققو اة كل ققح حاك يي ققال
األ سالم حايلةو

يحاكا كك

 -2وديم حاًحا بًاحس ةدا حا

يً حا لو ي يً حادسم حايلةا حاة ك
ًاحسو بيح ق  40سققال

لل ح كاحح الن ح ااحف يةيحاد ةلل

حادسم حاة ك

ةيكةققً

.

ا ققًالكا حاةاللس ققكيا يحا ققً كي حا يادق قمال

لققل حأل ققل ييحاققر لي ققال ةللق

يح كةالً ةلل

حا لو .

حا لوق بنققالء

 -3زةع حالةكنالع حاكنايا سال كالع ا ل ةداا يحان الو حايظةل ا ل ةداا ً 100ال .
 -5حاسال ال

حاةيكةً حاة يي الاسالا يكم كديوة ال لل أسال

كدايا حاةكال ي حاةيكةً ةع نييع ةع

الن ح ااحف حاك واكةل لل أهم حانكالن حاكا كييل إاي ال حاًحا يكا اا ل ايل ًاحسا لل نً .

 – 5كديوم حاةدا حا

حاًاحسو يكم يادال للجدول رقم (0 2

 – 6ينققكا حاققًحا اققا نالا ق
حاً حاس ققال

ققًم نيققيال لققل ةكيسققط كدققًيا )C+

لققل حأل ققل اققا حاةكيسققط حايققالم اةدققا حا

حايلو ققال حاك ققا ل ققح بً حاس ققك ال أي ود ققيم بً حاسق ق ةد ققا حا ً حاس ققو أ ققاى نك ققل وني ققل ل ققل حاكد ققًيا

ع
قالء لققل ملققى النق ح اقاحف يةيحادق ةللق
حاةملققيى يو ققي كاق بنق م
حا لو نً أ يل ةاكيع اكنسيع حاةكيسط ياايل إاا د0)C+

حادسققم يالنق حاً حاسققال

حايلوققال يةللق
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 -7كدققًم النق ح اقاحف لققل حاققًحا كدايق حا اةللق
حان م يحاةنال ا

حادسققم حاة ققك

يوياض هكح حاكدايا لل الن حاًاحسال

 – 8الن حان م يحاةنال ا

الئحـة الدرسـات العليـا

وفيققً أع حااسققالا يققالان اليققاض لققل النق

حايلوال يحا نيث ثم ةلل

حا لو .

لل اسالا حاًحا كك يع ةع ث ثق حأل نققالء ةققع بيققن م أنققً حاةاقاايع لققل أع و ققيع

بًالق ق أس ققكالك أي أس ققكالك ةس ققال ً ل ققل حأل ققل دييل ققيز إاق ق حا لةوق ق حاةا ققاايع ا ققا حاةنال اق ق ي ققي يحن ققً
ي نققييع ةققع حألسققالكك أي حألسققالكك حاةسققال ًيع أنققًهةال لققل حأل ققل ةققع ققالاج حا لوق

لققل أع كققكم حاةنال اق

نو ي ننيا حأل نالء حاةيليًيع ًح ل حايمع ادط يحكح الع هنال أنً حأل نالء الاج حاققيمع او كفققا

بكدايا حافاً

حاًال حا حا ي .

يي حا ل نً كا يل الققالع ح اقاحف يالققالع حان ققم لققل حااسققالنل يحسققك يالً يلققيً حأل ققالاى نكققل

 –9وديم ل ني ةققع أ نققالء النق حان ققم كال ق كدايققا لةققا ةفيققل ققع حااسققالا يكدققًم حاللنق ةلكةيق كدايق حا
لةال وال لةوال ةكنةنال نكيل حاةنال ا يكياض هك حاكدالايا حافاًو يحاكدايا حالةال ا لل ةللق

النق ق حاً حاس ققال

حايلو ققال اةللق ق

حالالةي هي كالايخ ةنح حاًال .

حا لوق ق كة ي ق مقًح الي ققاض ل ققل ةللق ق

حادسققم ثققم

حالالةيق ق ي ويكب ققا ك ققالايخ ةيحادق ق ةللق ق

 – 10اللن حان م أال كةنح حاًال إال يً حسك ةال ةال ك حا ةع ييا أي كيًيل اا ةً أ يالهال ث ث أا ا
ةع كالايخ حاةنال ا .
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

(البـاب الخامـس)

القواعـد العامـة للحصـول علـى درجـة الدكتـوراه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة ( : )19شروط القاد لدرجة الدكتوراه :

يشترط في الدارس للتسجاس لدرجة دكتور في اآلداب ما الى:

 -1أع و يع نالي م لل ًال حاةاللسكيا اققا ح ًحى ةققع إنققًى حالالةيققال
ةع لو ةنالظا أي ةي ً لةا

ا ةيكاف ل يبكدًيا الم ) (C+لل حأل ل اا ةدا حا ًال حاةاللسكيا.

 -2وة ع بي حاًحا الكسليل ةانل حاققً كي حا اققا ك يق
و لققح بً حاس ق  16سققال
حاكسققليل اوققل

حاةيقاي أي لققل ًالق ةيالًاق ا ققال

ةيكةققً

ققا غيققا حاناليققل لوققل اققا حاةاللسققكيا لققل أع

لققل حأل ققل ةققع ةدققا حا ةانل ق حالوسققالن

أيحا ققالايايي

اققا حاك ي ق

حاة قاحً

لققل أع يلكققالز هققك حاةدققا حا بكدققًيا ) (C+لققل حأل ققل بققل ً حاسققكل اةدققا حا ةانلق حاققً كي حا يال

كنكسى نةع بانالة حانيي
-3أع ونيل حاًحا

لل حاًال يال كً ل اا نسالى حاةيً حاك حا ةا )(GPA

لل ةيحاد ل

ةلل الديً الاًاحسال

 -4وني ةلح حاًحا إال حادسم حايلةا حاة ك

حايلوال.

بًحء حا أا يكيييع ةااً أ الًوةا الًحا .

 -5ودققيم حاققًحا بل ققًحً م ق ً حاسققو ةبك ققا نيققث كةثققل كل ق حا م ق إنققالا لةو ق ةسققكنًث
كمبودققال الةققالً
م
ديادقال النةققيكج حاةيققً اققكا يكيققاض اققا سققةينالا ققالم الادسققم حايلةققا حاة ققك
د 178ةع النيع كنظوم حالالةيال
م
اةنال اك ال .
 -6وا ل ةلل

حادسم الن ح ااحف لا ًحا

حايلوال ةلل

حال الًوةل يويكةً حاكا يل ةع الن حاًاحسال

حاً كي حا يوديم حاةااف حايلةل حاانوسل يةل حاةااً
حا لو يةلل

حالالةي .

 -7اققا نالا ق ةاققالا ةاققاف ققالالا بللن ق ح ا قاحف ين ققا كينققوح ةبققا حا إس ق الم هققكح حاينققي يكدققًوم بوققالع

سياكل حاكحكوق يكينققوح حاققًيا حاققك سققوديم ققل اققا ةلققال ح اقاحف لققل حااسققالا يويققاض كاق
اللن حاًاحسال

حايلوال يحا نيث ثم ةلل

 -8يويكبققا كققالايخ ةيحاد ق ةلل ق

حا لو .

حا لو ق هققي كققالايخ حاديققً يكا ق

يققً ح كةققالً نالنققى انققو

لققل ةللق

حالالةي ق الً حاسققال

حادسققم

حايلوققال

يحا نيث ا ال.

مادة ( : )20شروط منح درجة دكتور في اآلداب:
 -1ا ا ونيل حاًحا

لل ًال حاً كي حا البً أع ينلز ةع  50إال  60سال

ةيكةً

 -2ويدً الًحا إةكنالع كأهيلا كنايا يً حلكالز حامالاى الةدا حا حاًاحسو إع يلً
ةلل

حادسم يوداهال ةلل

يحكح ام ونيل حاًحا

حا لو

أةالم النق ودكان ققال

لل أع يلكالز حاًحا حالةكنالع ةيً ك حا ةققا ال ودققل ققع د C+

لل ةكيسط ًال حانلالح حاةملي يلققيز اققل أع وييققً حالةكنققالع اةققا يحنققً يققً

ةايا ث ث أا ا لققل حأل ققل ةققع حالةكنققالع حألي

الم ةو ً يحنً لل حأل ثا ةع كالايخ ظ يا نكيل

 -3وة ع الًحا حاكسليل اسال ال
 -4أع يكال

لل حأل ل.

ةققال يلققى أال يكققأ ا ً ياققل حالةكنققالع حاكققأهيلا ققع
ا ةداا ًاحسا ال

حااسالا يو يع حاًحا كن

حاًاحس يحا نث اث ث سنيح

حسم د ًحا ةااح الً كي حا

لل حأل ل ةع كالايخ حاكسليل.
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ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

 -5أع ودققيم بققللاحء نققث اققا ةينققي ةبك ققا ودققا ةللق
ييليز اةلل

حا لو بنالء لل كييو ةلل
ا اا ل

نيثل اا ةي ً لةا

كسليل حاسال ال

الئحـة الدرسـات العليـا

حا لوق بنققالء لققل ح كقاحح ةللق

حادسم حايلةققا حاة ققك

أ ققاى كندققر يققض حاةكمل ققال

حادسققم حاة ققك

أع وسققةح الققًحا بققللاحء يققض

حا اليق الا نققث لققل أع يبققًأ اققا

حاةيكةً ال نث يً ح كةالً نكيل حالةكنالع حاكأهيلا0

يققً نلالنققل اققا حاةدققا حا حاً حاسققو بكدققًيا ققالم ) (B-لققل حأل ققل باسققالا كدبل ققال الن ق

 -6أع يكدققًم حاققًحا

حان ققم يققً ةنال اققكل اي ققال يكدققًا الن ق حان ققم حااسققالا يققًً ةققع حاسققال ال
حاة يي الاسالا .

حايلةو ةع ةلةل حاسال ال

 -7يحكح اققم ونيققل حاققًحا

لققل ًالق حاققً كي حا

ق

سق سققنيح

وةك ققال

حاةيكةققً يكنالسققى ة ق

ةققع كققالايخ كسققليلل وسققكةا اققا ً حاسققكل

ةع
ًاحس ةدا حا إنالاو ازيققالً ً حاكققل حايلةوق يكنققًيث ال ق ي ينقالم ققع حاةدققا حا حاكققا ةققا لققل
ً حاس ققك ال سق ق س ققنيح ةن ققك إ ق ق ع نكيلك ققال ييكد ققًم اق ق الً أ ققاى اللكو ققالز حال ق ق ح نلليزيق ق د ةس ققكيى
حاكيوفل ةع أنً ة حا ز حال

حا لو ق يةلل ق

حالالةي ق

حاكال ي اللالةي أي ةع حالالةيال

حان يةو حأل اى يادققال اةققال ودققاا ةللق

ةققال ودققيم حاققًحا أونققال بكدققًوم ا ق الً  ICDLدا ق الً وققالً حانالسققى ح اققا

أ اى ةع أنً حاة حا ز حاةيكةً ةع حالالةي بل كا يل الن حان م لل حااسالا .

 -8كةنح ًال حاً كي حا المالاى حاكى يلكالز ةنال ا اسالاكل حايلةول يلةو ةكمل ال
إ كاحح ةلل

حادسم يةيحاد ةلل

حا لو .

حاًالل يكا

بنالءح" لل

مـــادة ( : )21التســـجاس للمقـــررات الد ارســـية وكيفيـــة االنســـحاب منهـــا (لمرحلتـــي الماجســـتار
والدكتوراه) :

 -1ي كالا حاًحا

ةسال ً حاةااف حأل الًوةا حاةدا حا

حاًاحس أسبي يع.

حاً حاسققو يوسققكيال حالسققكةالا حاةيققً اققكا

بققل

 -2يلكققزم حاققًحا حاققك ياغققى اققا حالنسققنالى ةققع ةدققاا ةققال أع وسققكيال حالسققكةالا حا زة ق اققكا اققا
حاي

حاةسةيح اول الالنسنالى ةع حاةداا.

 -3يلكزم حاًحا حاك ياغى اا نكف أي إنالا ةدققاا أع وسققكيال حالسققكةالا حا زةق اققكا اققا حاي ق
حاةسةيح اول الانكف يح نالا .

مـــادة ( : )22اختيـــار المقـــررات الد ارســـية (عـ ــدد الســـاعات الد ارســـية بكـــس فصـــس) لمرحلتـ ــي

الماجستار والدكتوراه :

اا حافيل حاًاحسا حايحنً .

 -1حانً حألًنل الكسليل  6سال ال
 -2حانً حأل يل الكسليل  18سال

اا حافيل حاًاحسا حايحنً .

 -3ونققر الققًحا حاكس قليل اققا  %30لققل حأل ثققا ةققع حاسققال ال

حاةيكةققً

ققالاج حادسققم أي حا لو ق أي

حالالةي ق حاكققال ا ققال ال ك ققالا كا ق لققزمءح ةققع حاسققال ال
ةيحاد ق حاةااققً حأل ققالًوةا لققا أع ودققيم حاةااققً حأل ققالًوةا ةكال ي ق حاققًحا

حاةملي ق ةنققل النيققي

حادسم يكنالف هك حاسال ال

إال حاسال ال

ق

لققا حاًال ق يكا ق

ً حاسققكل ققالاج

حاكا وديم حاًحا بًاحسك ال اا حادسم حاةسلل ل.

مادة ( : )23التسجاس لمرحلتي الماجستار والدكتوراه :
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 -1حاكسققليل إل ققالا الققًحا ا ققا وسققةح اققل الاننققيا اققا حاةدققا حا

حاً حاسققو حا زة ق انيققيال لققا

حاًال .

 -2ال ونققر الققًحا حاققك ال ودققيم الاكسققليل بققل ن الو ق حألسققبي حاثققالنا ةققع بًحو ق حافيققل حاً حاسققا دأي
حألس ققبي حألي الفي ققل حاي ققوفا نن ققيا حاةنالنق ق حا
ي ح حاديً0

يال ون ققر ا ققل أًحء حالةكن ققالع اي ق قال يويكب ققا

ةك يمال ع حاًاحس إال إكح الم بللاحءح
 -3لا حاًحاسيع حاةكي ك ال م حسكوفالء حالسققكةالا حا اليق بققكا

بققل بًحوق حافيققل حاً حاسققا حأل يققا

نكل يكسنل الدسم كنًيً ًً حام ى حالًً حاكيع وة ع بيا م اا حافيل حاًاحسا حاكالاا.

مادة ( : )24االستمرار في التسجاس للرسالة :
 -1وسققلل حاققًحا دةانلق حاققً كي حا سققال ال

حا نققث يققً نلالنققل اققا حالةكنققالع حاكققأهيلا يونيققل لققل

حاًال يً ةنال ا حااسالا بنلالح.
حااسققالا كيققالً نيققح ةيققالايح حاكسققليل اسققال ال

 -2ةيققالايح حاكسققليل اسققال ال
حأل اى0

 -3وسكةا كسليل حاًحا اينًح

حاةدققا حا

حاً حاسققو

حااسالا اا لةو حافيي حاًاحسو نكل حالنك الء ةققع إ ققًحً حااسققالا

الياض لل الن حان م يحاةنال ا ًيع حندمال ةال ام يك ك حاًحا إلاحءح

ي ح حاديً

مادة ( : )25االنسحاب من مقرر دراسي ( لمرحلتي الماجستار والدكتوراه ) :
 -1يلى لا حاًحا حاك ياغى اا حالنسنالى ةع ةداا ًاحسا حسكوفالء حالسكةالا حا الي بكا
 -2وديم حاًحا

سًحً ةيالايح حاةدا حا حاًاحسو حاكا ونيل اي ال لا كدًيا ( )Wأي (0 )I

 -3حكح حنسنى حامالاى ةع ةدققاا ق

ةققع حاةيققالايح حةققال يحكح حنسققنى حامالاققى ق
حنسنى

ايققلا حا ايققح أي حاابوق

بققل ن الوق حألسققبي حاثققالنا وسققكاً %100

حألسققبي حاثالاققث وسققكاً حامالاققى  %50ةققع ةيققالايح حاةدققاا يحكح

حالسبي حا حا وسكاً حامالاى  % 25ةع ةيالايح حاةداا.

 -4حكح حنسنى حامالاى ةع ةداا

ةع حاةيالايح أةال إكح أنسنى حامالاى

ايل حاييح بل ن الوق حألسققبي حألي ةققع حاً حاسق وسققكاً %100

حألسبي حاثالنا وسكاً حامالاى  %50ةع ةيالايح حاةداا.

مادة ( : )26إعادة التسجاس لمرحلتي الماجستار والدكتوراه :
يلققيز إ ققالً كسققليل حاققًحا إكح ققالع إا ققالء حاكسققليل بنققالء لققا مل قل ياظاياققل حاا يققو اققا أع وةققا

الم لا حأل ل ةع كالايخ حاةيحاد

لا إا الء حاكسليل حألي 0

مادة ( : )27اإلنـــذارات :
يكم إنذار حاًحا

ةانلكا حاةاللسكيا أي حاً كي حا اا حانالال

 إكح نيل حاًحا

لل

ح كو :
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الئحـة الدرسـات العليـا

كدًيا أ ل ةع ) (Cاا ةداايع اا حافيل حاًاحسا حايحنً.
نً حااسيى اا حالةكنالع حاكأهيلا الةا حأليال 0

مادة ( : )28إلغاء التسجاس :

ةانلكا حاةاللسكيا أي حاً كي حا اا حانالال

يكم إلغاء كسليل حاًحا

حاكالاو :

لققا ةسققكي د C+اققا حاةيققً حاك حا ةققا حاسققني الةدققا حا حاً حاسققو حا الي ق بًال ق

 -1إكح اققم ونيققل حاققًحا

حاةاللسكيا يةسكيىد  ( B-اا حاةيً حاك حا ةا حاسني الةدا حا حاًاحسو حا الي بًال حاً كي حا .
ة

 -1إكح ام ونيل لا حاًال حاةسلل ا ال
حاً كي حا ةع كالايخ حاكسليل.

 -2إكح اان

سنيح

اققا ةانلق حاةاللسققكيا يسق سققنيح

اققا ةانلق

الن حان م يحاةنال ا حااسالا ةاكيع ةككالايكيع.

 -4إكح نيل لا كدًيا) (Dاا أ ثا ةع ةداا ًاحسا 0

 -5إكح نيل لا كدًيا ) (Fأ ثا ةع ةا اا أنً حاةدا حا حاًاحسو 0

 -6إكح ك يى ع ننيا أ ثا ةع ةداا يام يً ل حالةكنالع بًيع كا ةدبي 0

يادقال الديح ققً حاةيةققي ب ققال بقاغم إنققكحا بققكا ةققاكيع لققا حأل ققل يوسققكثنل ةققع أًحء
 -7إكح اققم وسققًً حااسققيم حاً حاسققو م
حااسيم حاًاحسو حاةييًيع يحاةًاسيع حاةسال ًيع0

يادال الكندير حاك يكم ةيل.
 -8إكح أ ل الاةثل يحاكدالايً حالالةيو ينسع حاسيا يحاسلي م
 -9إكح اسى ةاكيع اا حالةكنالع حاكأهيلا اًال ً كيا اا ح ًحى 0
 -10حكح ام يؤً حاًحا حالةكنالع حاكأهيلا
ًاحسا0

سنكيع ةع كالايخ ح كةالً ةلل

حا لوق نكيلق حلكوققالز

ققا ةدققاا

 -11إكح كدققًم حاةااققً حأل ققالًوةا أي الن ق ح ا قاحف بكدايققا وفيققً ققًم لًو ق حاققًحا اققا حاً حاس ق ي ةيحاد ق ةلل ق
حادسم حاة ك

يةلل

 -12إكح نيل حاًحا

حا لو

لل كا ي الاالي إال حاكدالايا حاسنيو حا الي الاًحا 0

لل كدًيا أ ل ةع ) (Cث ث ة حا

حابانالة حاًاحسا 0
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

مقررات األقســام وتوصيفاتها وأرقامها الكودية

التخصصـــات

القســم العلمــي
اللغة العربية وآدابها
الرقم الكودي ()01

 .1الدراسات األدبية والنقدية
أوالً :يمنح القسم الدبلوم التخصصي فى

 .2الدراسات اللغوية

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

 .3الدراسات اإلسالمية

ثانيًاااا :يمااانح القسااام درجتاااي الماجساااتير
والدكتوراه في اآلداب:
درجة الماجستير ( 50ساعة معتمدة)
درجة الدكتوراه ( 60ساعة معتمدة)
أوالً :الدبلوم التخصصي فى تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
أوالً :المقررات اإلجبارية (  18ساعة معتمدة)
الرقم

الكودي

المقررات

الوحدات

الساعات المعتمدة
محاضرات

تطبيقات

ماداني

0101501

علم اللغة التطبيقى

3

-

-

3

0101502

طرائق تدريس المهارات اللغوية

3

-

-

3

0101503

إعداد البرامج اللغوية واالختبارات

3

-

-

3

0101504

اكتساب اللغة األجنبية

3

-

-

3

0101505

علم اللغة التقابلى وتحليل األخطاء

3

-

-

3

0101506

اتجاهات حديثة فى تعليم اللغات

3

-

-

3

متطلب
سابق
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ثاناـا:المقررات االختيارية( 12ساعة معتمدة)
ً
اختار الطالب 4مقررات  12( =3Xساعة)

الرقم

المقـــررات

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة
محاضرات

تطبيقات

ماداني

مستويات العربية

3

-

-

3

0101508

التخطيط اللغوي وتعليم العربية

3

-

-

3

0101509

نظريات الترجمة A

3

-

-

3

0101510

دور المعجم فى تعليم اللغات األجنبية

3

-

-

3

0101511

التداولية

3

-

-

3

0101512

اللهجات العربية الحديثة

3

-

-

3

0101513

استراتيجيات التعلم

3

-

-

3

0101507

متطلب
سابق

ثاناــا :درجتا الماجستار والدكتوراه:
ً
أو ًال :المقررات اإلجبارية لدرجة الماجستار

المقررات اإلجبارية للتخصصات الثالثة (  8ساعة معتمدة)
المقـــررات

الرقم

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة
محاضرات

تطبيقات

ميداني

0101601

مناهج البحث فى اللغة واألدب

2

-

-

2

0101602

تحقيق النصوص

2

-

-

2

0101603

علم األسلوب A

2

-

-

2

0101604

علم المصطلح

2

-

-

2

متطلب
سابق

 .1تخصص الدراسات األدبية والنقدية
أو ًال :درجة الماجستار(  46ساعة معتمدة)
المقررات اإلجبارية ( 12ساعة معتمدة)

الرقم

المقـــررات

الكودي
0101605

نصوص أدبية بلغة أوربية

الوحدات

الساعات المعتمدة
محاضرات

تطبيقات

ميداني

2

-

-

متطلب
سابق

2
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0101606

االتجاهات األدبية والنقدية المعاصرة

2

-

-

2

0101607

الفكر النقدى والبالغى عند العرب

2

-

-

2

0101608

موضوع خاص فى البالغة العربية

2

-

-

2

0101609

دراسة لشاعر عربى

2

-

-

2

0101610

دراسة في النقد التطبيقي

2

-

-

2

ثانيا :المقررات االختيارية لدرجة الماجستار(  6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب مقررين 6( = 3x2ساعات)
المقـــررات

الرقم

الكودي
0106631

المستشرقون والفكر اإلسالمــي(قسم

الوحدات

الساعات المعتمدة
محاضرات

تطبيقات

ميداني

3

-

-

متطلب
سابق

3

الفلسفة)
0101611

مناهج دراسة تاريخ األدب

3

-

-

3

0101612

النقد وعلم الجمال

3

-

-

3

0101613

فنون أدبية

3

-

-

3

0101614

دراسة لناقد عربى

3

-

-

3

موضوع خاص فى األدب المقارن A

3

-

-

3

دراسة لكاتب عربى

3

-

-

3

0101615
0101616

عدد ساعــات رســالة المــاجستار ( 24ساعة معتمدة)

ثانيا :درجة الدكتوراه (  60ساعة معتمدة)
ً
أوالً :المقررات اإلجبارية (  9ساعات معتمدة)

المقـــررات

الرقم

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة
محاضرات

تطبيقات

ميداني

0101701

اتجاهات البحث األدبي المعاصر

3

0101702

مصادر دراسة التراث األدبي عند العرب

3

-

-

3

-

3

0101703

مذاهب أدبية

3

-

-

3

متطلب
سابق
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ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

ثانيا :المقررات االختيارية (  3ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب مقرران  6 (= 3 x2ساعات)

المقـــررات

الرقم

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة
محاضرات

تطبيقات

ميداني

0101704

مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي

3

0101705

علم اإلحصاء

3

-

3

0101706

مقارنة األديان

3

-

-

3

-

3

متطلب
سابق

عدد ساعــات رســالة الدكتــوراه ( 45ساعة معتمدة)
.2تخصص الدراســات اللغـوية
أو ًال :درجة الماجستار

أوالً :المقررات اإلجبارية ( 12ساعة معتمدة)
المقـــررات

الرقم

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة
محاضرات

تطبيقات

ميداني

0101617

أنظمة اللغة العربية

2

-

-

2

0101618

االتجاهات اللغوية المعاصرة

2

-

-

2

0101619

دراسات لغوية بلغة أوروبية

2

-

-

2

0101620

فقه العربية المقارن

2

-

-

2

0101621

علم النص و تحليل الخطاب

2

-

-

2

0101622

النحو والصرف :قضايا ومشكالت

2

-

-

2

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية لدرجة الماجستار(  6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب مقررين 6( = 3x2ساعات)
المقـــررات

الرقم

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة
محاضرات

تطبيقات

ميداني

0101623

صناعة المعجم

3

-

-

3

0101624

موضوع خاص في النحو العربي

3

-

-

3

متطلب
سابق
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0101625

اللهجات العربية وعالقتها بالفصحى

3

-

-

3

0101626

أصول الفقه و آثارها في النحو العربي

3

-

-

3

عدد ساعــات رســالة المــاجستار ( 24ساعة معتمدة)

ثانيا :درجـة الدكتـوراه (  60ساعة معتمدة)
ً
أوالً :المقررات اإلجبارية (  9ساعات معتمدة)

المقـــررات

الرقم

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة
محاضرات

تطبيقات

ميداني

0101707

العربية واللسانيات المعاصرة

3

-

-

3

0101708

ظواهر لغوية ونحوية في اللغة العربية

3

-

-

3

0101709

نظرية اللغة

3

-

-

3

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية لدرجة الدكتوراه (  6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب مقررين 6 (= 3 x2ساعات)
الرقم

المقـــررات

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة

سابق

محاضرات

تطبيقات

ميداني

0101710

دراسات استشراقية في اللغة العربية

3

-

-

3

0101711

مظاهر التغير في العربية المعاصرة

3

-

-

3

0101713

االتجاه اللغوي في النقد األدبي

3

-

-

3

عدد ساعــات رســالة الدكتــوراه ( 45ساعة معتمدة)

متطلب
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.3تخصص الدراســات اإلسالماــة
أو ًال :درجة الماجستار

أوالً:المقررات اإلجبارية (12ساعة معتمدة)
المقـــررات

الرقم

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة
محاضرات

تطبيقات

ميداني

0101627

مناهج العلماء العرب في التفسير

2

-

-

2

0101628

موضوع خاص فى الحديث وعلومه

2

-

-

2

0101629

دراسات إسالمية بلغة أوربية حديثة

2

-

-

2

0101630

موضوع خاص في داللة النص الديني

2

-

-

2

0101631

مناهج المستشرقين فى الدراسات اإلسالمية

2

-

-

2

0106633

اإلسالم وقضايا العصر(قسم الفلسفة)

2

-

-

2

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية لدرجة الماجستار(  6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب مقررين 6(= 3x2ساعات)
المقـــررات

الرقم

الكودي
0106631

المستشرقون والفكر اإلسالمي (قسم

الوحدات

الساعات المعتمدة
محاضرات

تطبيقات

ميداني

3

-

-

3

الفلسفة)
0104641

موضوع خاااص فااى الحضااارة اإلسااالمية

3

-

-

3

(قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية)
0101632

تحقيق المخطوطات

3

-

-

عدد ساعــات رســالة المــاجستار ( 24ساعة معتمدة)

3

متطلب
سابق
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
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ثانيا :درجة الدكتوراه (  60ساعة معتمدة)
ً
أوالً:المقررات اإلجبارية ( 9ساعات معتمدة)

المقـــررات

الرقم

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة
محاضرات

تطبيقات

ميداني

0101714

أصول الفقه اإلسالمي

3

-

-

3

0101715

فلسفة إسالمية

3

-

-

3

0101716

دراسات متقدمة في النحو العربي

3

-

-

3

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية لدرجة الدكتوراه (  6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب مقررين 6(= 3x2ساعات)
المقـــررات

الرقم

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة
محاضرات

تطبيقات

ميداني

0101717

تاريخ الدولة اإلسالمية

3

-

-

3

0101718

تشريع إسالمي

3

-

-

3

0101719

االجتهاد وتطور الفكر اإلسالمي

3

-

-

3

عدد ساعــات رســالة الدكتوراه ( 45ساعة معتمدة)

متطلب
سابق
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قسم اللغة العربية وآدابها

)(01
أوالً:الدبلوم التخصصي
في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
 المقــررات اإلجبـاريــة
 0101501علم اللغة التطبيقي
محــاضــرات
 3ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :إبراز االختالف بين علم اللغااة النظااري الااذي يهااتم بالنظااام اللغااوي بمعاازل
عن االستعمال وعلم اللغة التطبيقي الذي يعني بالجوانب العملية في االستخدام اللغوي مستعينا ً
بالعلوم ذات الصلة ،وبالتخصصات البينية .
المحتاوى العلمااي  :تعلاايم اللغااات األجنبيااة وتعلمهااا -الترجمااة– التخطاايط اللغااوي– اإلعاقااة
اللغوية – التحليل التقابلي -التخطيط اللغااوي – علاام اللغااة النفسااي -علاام اللغااة االجتماااعي – علاام
اللغة العرقي – علم اللغة الحاسوبي
المراجع:
 .1عبده الراجحي  :علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية .
 .2حلمي خليل

 :دراسات في اللسانيات التطبيقية .

 .3نايف خرما

 :اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها .

 .4مصطفى فهمي  :أمراض الكالم .
 .5محمد عناني

 :نظرية الترجمة الحديثة .

 .6دوجالس براون  :أسس تعلم اللغات وتعليمها (ترجمة عبده الراجحي وعلي شعبان)
– 7. Allen & Corder (eds.) : The Edinburgh course in applied linguistics
4 vols . London

 0101502طرائق تدريس المهارات اللغوية
محــاضــرات
 3ساعة معتمدة
الهدف التعليمي  :تعريف الطالب بالطرائق الحديثة في تعليم المهااارات اللغويااة األساسااية لتعلاايم
اللغة لغيرالناطقين بها وتطبيق ذلك على اللغة العربية.
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المحتااوى العلمااي  :ياادرس الطالااب المهااارات اللغويااة المختلفااة :االسااتماع ومهاراتااه وكيفيااة
تدريسااه ،والقااراءة ومهاراتهااا وكيفيااة تدريسااها ،والكتابااة ومهارتهااا وكيفيااة تدريسااها ،والااتكلم
ومهارتاااه وكيفياااة تدريساااه ويمكااان تقسااايمها إلاااى مهاااارتين اساااتيعابيتين هاااى الساااماع والقاااراءة،
ومهارتين ابتكاريتين هما الحديث والكتابة .
المراجع :
 .1صالح العربي  :تعلم اللغات الحية بين النظرية والتطبيق .
 .2محمد محسن باكال ( المحرر)  :السجل العلمي للندوة العالمية األولى بالرياض
لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها (ثالثة أجزاء ) .
3. Chastain , K: The Development of Foreign Language Skills.

 0101503إعداد البرامج اللغوية واالختبارات
محــاضــرات
 3ساعة معتمدة
الهدف التعليمي  :دراسة األسس التي يقوم عليهااا إعااداد برنااامج لغااوي ( أو مقاارر ) و التااي
يقوم عليها وضع االختبارات .
المحتوى العلمااي  :دراسااة عناصاار البرنااامج اللغااوي  ،و كيفيااة صااياغة األهااداف و تحويلهااا
إلااى محتااوى تعليمااي واكتساااب مهااارة إعااداد المااادة التعليمي اة و بناااء الوحاادات ووضااع األساائلة
وتصميم االختبارات بأنواعها و تقويمها ووضع التدريبات و اإلجابات النموذجية.
المراجع :
 .1مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي  :قرارات و توصيات ندوة تأليف كتب تعليم
اللغة العربية للناطقين باللغات األخرى.
2. Munby , J.: Communicative syllabus Design.Cambridge University
Press.Cohen, A.D.: Testing Language Ability in the classroom.

0101504اكتساب اللغة األجنبية
محــاضــرات
 3ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :الوقوف على كيفية اكتساب الدارس اللغة األجنبية و إجادتها.
المحتاااوى العلماااي :النظرياااات الحديثاااة فاااي اكتسااااب اللغاااة األجنبياااة – .العالقاااة باااين النماااو
واكتساااب اللغااة األجنبيااة -الفاارب بااين اكتساااب اللغااة األولااى ( األم) و اللغااة األجنبيااة – التااداخل
اللغوي – الجوانب النفسية الكتساب اللغة األجنبية.
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المراجع-:
1. Ellis, R.: Understanding Second Language Acquisition.

 .2باري ماكالفن  :نظريات تعلم اللغة الثانية  .ترجمة عبد الرحمن العبدان.
 0101505علم اللغة التقابلي وتحليل األخطاء
محــاضــرات
 3ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :الوقوف على أهمية علم اللغة التقابلي في الوصول إلى أوجه التشابه
و الخالف بين لغة الدارس واللغة األجنبية لتذليل صعوبات تعلمها و كيفية تحليل أخطاء
الدارسين و معالجتها.
المحتوى العلمي  :دور التحليل التقابلي في التنبؤ بمصاعب الااتعلم الناتجااة عاان التااداخل بااين
اللغة األم واللغة الهدف فااي األنظمااة اللغويااة  :الصااوتية والصاارفية والنحويااة والدالليااة – تحلياال
األخطاء العامة الشائعة التي يقع فيها الدارسون للغات األجنبية في كل نظام من األنظمااة اللغويااة
 ،وفي النصوص الكاملة حيث تعمل األنظمة جميعا ً في وقت واحد .
المراجع :
 .1أحمد سليمان ياقوت  :علم اللغة التقابلي.
 .2محمود صيني و إسحاق األمين  :التقابل اللغوي و تحليل األخطاء.
3. James, C.: Contrastive analysis.

 0101506اتجاهات حديثة في تعليم اللغات
محــاضــرات
 3ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :الوقوف على أهم االتجاهات الحديثة في تعليم اللغااة األجنبيااة ل فاادة منهااا
في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها .
المحتااوى العلمااي  :دراسااة االتجاااه البنيااوي فااي تعلاام اللغااة واالتجاااه التواصاالي  ،واالتجاااه
الوظيفي ،واالتجاه الفطري
المراجع :
 .1عبد العزيز العصيلي  :النظريات اللغوية والنفسية وتعليم العربية
 .2باري ماكالفن :نظريات تعليم اللغة الثانية .
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 .3هـ  .دوجالس براون  :أسس تعلم اللغات وتعليمها ( ترجمة عبده الراجحي وعلي
شعبان )

 المقــررات االختيــاريــة
 0101507مستــويــات العــربيــة
محــاضــرات
 3ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :الوقوف علااى أنماااط العربيااة ومسااتوياتها المسااتخدمة فااي المجتمااع العربااي
المعاصر .
المحتوى العلمي :وظائف العربية في المجتمع المعاصر – العربيااة التراثيااة وخصائصااها –
العربية المعاصرة وخصائصها – عامية المثقفين – عامية المتنورين – عاميااة األميااين وذلااك
ماان خااالل تحلياال نصااوص للعربيااة فاي أنماطهااا ومسااتوياتها المختلفااة ،مااع العنايااة بلغااة وسااائل
االعالم
المراجع :
 )1السعيد البدوي  :مستويات العربية المعاصرة .
 )2أحمد مختار عمر  :أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب واإلذاعيين .
 )3محمد علي الخولي  :الحياة مع لغتين ( الثنائية اللغوية ) .
 )4ميجاال ساايجوان  ،ولاايم ف  .مكاااي  :التعلاايم وثنائيااة اللغااة .ترجمااة  :إبااراهيم القعيااد
ومحمد عاطف مجاهد .
 0101508التخطيط اللغوي وتعليم العربية
محــاضــرات
 3ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :تقويم دور الدولة في التخطيط لتعليم العربية للناطقين بهاوبغيرها ،ووضااع
الخطااط الالزمااة لتيسااير إجادتهااا ،ونشاار ثقافتهااا وحضااارتها خااارط حاادود وطنهااا ،ودورهااا فااي
الحفاظ عليها وعلى تراثها الطويل .
المحتوى العلمي :دراسة خطط الدولااة والمؤسسااات الرساامية والخاصااة فااي التخطاايط لتعلاايم
العربية في مراحل العمر المختلفة ،وعلى المستويين الرسمي والشااعبي – تنميااة الثاروة اللفظيااة
– مشكالت االتصال اللغااوي – اللهجااات العاميااة وعالقتهااا بالفصااحى – االسااتخدام اللغااوي عنااد
الحكااام والقااادة وفااي وسااائل اإلعااالم المسااموعة والمرئيااة – لغااة الاادين والسياسااة والقااانون –
المعجمات اللغوية – خطااط الترجمااة ماان لغااات آخاارى  -مشااكالت تعلاايم اللغااة القوميااة وتعلمهااا-
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حاااادود اسااااتعمال اللغااااات االجنبيااااة فااااي المؤسسااااات الرساااامية والمعاهااااد العلميااااة والناااادوات
والمؤتمرات– دور المجامع اللغوية في التخطيط اللغوي .
المراجع :
 .1عبده الراجحي  :علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية
 .2حلمي خليل

 :دراسات في اللسانيات التطبيقية .

 .3علي القاسمي  :اتجاهات حديثة في تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى .
 .4محمود كامل الناقة  :تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى .
5. Marshall , (ed.) Language planning
6. Cooper , R.L : Language planning and Social Change .

 0101509نظريات الترجمة A
محــاضــرات
 3ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :الوقوف على النظريات التي تعني بالترجمة من لغااة إلااى لغااة إخاارى  ،أو
من مستوى لغوي إلى آخر في اللغة نفسها .
المحتوى العلمي :الترجمة النحوية – النظرية االتصالية فااي الترجمااة – الترجمااة األدبيااة –
الترجمة العلمية -نظرية الترجمة الوصفية _ نظرية الترجمة بالوسائط اآللية – الترجمة الفورية
البشااارية – نظرياااة الترجماااة االقليمياااة المحاااددة بمجموعاااة مااان اللغاااات والثقافاااات – النظرياااات
المحددة بأنماط النصوص والزمن .
المراجع :
 .1محمد عناني  :نظرية الترحمة الحديثة  :مدخل إلى مبحث دراسات الترجمة .
 .2محمد عناني  :الترجمة األدبية بين النظرية والتطبيق .
3. Gentzler, E. : Contemporary Translation Theories .

 0101510دور المعجم في تعليم اللغات األجنبية
محــاضــرات
 3ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :إبراز أهمية المعجمااات فااي تعلاام اللغااة األجنبيااة ،مااع بيااان مفصاال ألنااواع
المعجمات.
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المحتوىاااالعلمي :دراساااة وظاااائف المعجااام فاااي ذكااار المعناااى وبياااان النطاااق وتحدياااد الرسااام
اإلمالئي والتأصيل االشتقاقي والمعلومات الصرفية والنحوية ،وضوابط االسااتعمال والمعلومااات
الموسوعية .
.أنواع المعجمات  :معجمات األلفاظ ومعجمات المعاني – المعجمات العامة والمعجمااات
الخاصة المعجمات أحادية اللغة والثنائية والمتعددة اللغات ،معجمات الصغار ومعجمااات الكبااار،
المعجمااات المعاصاارة و المعجمااات التاريخيااة  .المعجمااات الورقيااة والمعجمااات اإللكترونيااة –
المعجمات الموسوعية والمعجمات الوجيزة والوسيطة .
المراجع :
 )1أحمد مختار عمر  :صناعة المعجم الحديث .
 )2إبراهيم ابن مراد  :مقدمة لنظرية المعجم .
 )3علي القاسمي  :علم اللغة وصناعة المعجم .
 )4داود حلمي السيد  :المعجم اإلنجليزي بين الماضي والحاضر .
 )5وجدي رزق غالي  :معجم المعجمات العربية .
 0101511التــداوليــة
محــاضــرات
 3ساعة معتمدة
الهدف التعليمي  :دراسة هذا الفرع من علم اللغة الذي يقوم على دراسة االستعمال اللغوي
المحتوى العلمي :دراسة الجوانب األربعة التي يقوم عليها البحث التداولى :
االشارة

deixis

واالفتراض السابق
واالستلزام الحواري

presupposition
conversational implicature

واألفعال الكالمية

speech acts

المراجع :
 .1محمود نحلة  :آفاب جديدة في البحث اللغوي المعاصر .
 .2محمود فهمي زيدان  :في فلسفة اللغة .
 .3صالح اسماعيل عبد الحق  :التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد
 .4دي بوجراند  :النص والخطاب واإلجراء  .ترجمة تمام حسان
5. Levinson, S .C.: Pragmatics.
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 0101512اللهجات العربية الحديثة
محــاضــرات
 3ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااي  :دراسااة اللهجااات العربيااة قااديما ً وحااديثا ً وخصااائص كاال منهااا وعالقتهااا
بالفصحى .
المحتاااوى العلماااي :مصاااادر دراساااة اللهجاااات – اللهجاااات القديماااة وخصائصاااها وعالقتهاااا
بالعربيااة وأثرهااا فااي التقعيااد اللغااوي – الظااواهر اللغويااة فاي اللهجااات صااوتية وصاارفيةونحوية
وداللية– عالقة اللهجات القديمة باللهجات المعاصرة – فصيح العامية
المراجع :
 .1أحمد علم الدين الجندي  :اللهجات العربية في التراث.
 .2إبراهيم أنيس  :في اللهجات العربية .
 .3عبد الوهاب حمودة  :القراءات واللهجات .
 .4عبده الراجحي  :اللهجات العربية في القراءات القرآنية .
 .5أنيس فريحة  :محاضرات في اللهجات وأسلوب دراستها .
 0101513استراتيجيات التعلم
محــاضــرات
 3ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :الوقااوف علااى الطرائااق التااي يحاااول بهااا الاادارس الوصااول إلااى المعنااى
واالستخدام الصحيح للكلمات والجمل .
المحتااوى العلمااي :أهميااة دراسااة اسااتراتيجيات الااتعلم فااي اكتساااب اللغااة األجنبيااة وتحلياال
أنواعهاااا كاااالتكرار واالساااتظهار والااارد الجمااااعي ،والحاااديث ماااع الااانفس ،وطلاااب اإلفصاااا أو
المساعدة ،والتحاشي واالنتقال إلى لغة أخرى  .....إلخ .
المراجع :
 .1هـ دوجااالس بااراون  :أسااس تعلاام اللغااة وتعليمهااا  .ترجمااة عبااده الراجحااي وعلااي
شعبان
1. Wenden, A.L. and Rubin, J.: Learner strategies in Language
Learning.
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ثانيًا :درجتا الماجستير والدكتوراه
أوالً :درجـة الماجستيــر

 المقــررات اإلجبـاريــة لجميع الشعــب
 0101601مناهج البحث فى اللغة واألدب
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بنشأة المنهج العلمي الحديث،
وخصائصه ،وتطبيقاته.
المحتـوى العلمـي:
 نشأة المنهج العلمى فى العصر الحديث – خصائصه  :االستنباط واالستقراء . تطبيقاته فى مجال الدراسات األدبية واللغوية . البحث األدبى واللغوى ومناهج العلوم االنسانية . كتابة البحث األدبى واللغوى وتقنيات البحث العلمى الحديث . بحث تطبيقى فى مجال الدراسات األدبية أو اللغوية .المراجــع :
 .1د .محمود قاسم – المنطق ومناهج البحث ط  :االنجلو المصرية .
 .2د .عبد الرحمن بدوى – مناهج البحث العلمى – الناشر  :وكالة المطبوعات –
الكويت.
 .3د .على سامى النشار – مناهج البحث عند مفكرى اإلسالم  ،واكتشاف المنهج العلمى
فى العالم اإلسالمى  .ط  :دار المعارف بمصر .
 .4د .حسن عثمان – منهج البحث التاريخى دار المعارف بمصر .
 .5د .شوقى ضيف منهج البحث األدبى – دار المعارف بمصر .
 .6د .عثمان موافى – منهج النقد التاريخى اإلسالمى والمنهج األوربى  .ط :الرابعة –
دار الوفاء باالسكندريــة .
 0101602تحقيــق النصـــوص
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بنشأة تحقيق النصوص وتطوره
وجهود العلماء فيه وخطواته.
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المحتوى العلمي:
 علم تحقيق النصوص  :نشأته وتطوره فى الحضارتين العربية والغربية . جهود العلماء المسلمين وعلماء النقد التاريخى فى توثيق النصوص والتحقق منصحة مصادرها .
 توثيق النص  :التحقق من صحة نسبة المصدر إلى قائلة – نقد المصدر أو السند:تطبيق قواعد العلماء المسلمين وعلماء النقد التاريخى فى ذلك .
 تصحيح النص  :إزالة ما به من أخطاء لغوية أو نحوية أو إمالئية … تفسير النص  :ويتضمن تفسيرا جزئيا  ،أى شرحا للمفردات  ،كما يتضمن شرحا كلياللنص ومعناه اإلجمالى .
المراجــع :
 .1برجستراسر:أصول نقد النصوص ونشر الكتب ط  :دار الكتب المصرية .
 .2عبد السالم هارون  :تحقيق النصوص ونشرها – القاهرة 1954م .
 .3صال المنجد  :قواعد تحقيق النصوص ونشرها  :مجلة مهد المخطوطات العربية ،
المجلد األول جـ  1955 ،2م.
 .4فرانتز روزنتال  :مناهج العلماء المسلمين فى البحث العلمى ؛ ترجمة أنيس فريحة
دارالثقافة – بيــروت.
 0101603علــم األسلـوب A
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف المقرر إلى دراسة الوسائل اللغوية المؤثرة في الملتقى ،و استنباط
عناصر األدبية ،و استظهار ما يختاره المؤلف من صيغ و تراكيب يفضلها على غيرها عاان
وعي بها أو عن غير وعي .
المحتوى العلمي :
أ -اإلطاااار النظاااري  :مفهاااوم علااام األسااالوب – صااالته بعلااام اللغاااة – صااالته بالنقاااد األدباااي
والبالغة – أهدافه ،مناهجه .
ب -الجانب التطبيقي  :خااواص األساالوب فااي نصااوص أدبيااة – أنااواع األساااليب – الخااروط
عاان الاانمط وغاياتااه الجماليااة ،كاال أولئااك ماان خااالل التطبيااق علااى نصااوص أدبيااة قديمااة
ووسيطة ومعاصرة .
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المراجع :
 -1شكري محمد عياد  :اتجاهات البحث األسلوبي (الرياض ) 1985
 -2عبد السالم المسدي  :األسلوبية و األسلوب (تونس ) 1982
 -3محمد الهادي الطرابلسي  :خصائص األسلوب في الشوقيات (تونس ) 1981
 -4سعد مصلوح  :األسلوب  :دراسة لغوية إحصائية (القاهرة ) 1980
5. Cummings, M.&R. Simmons (1983)The Language of Literature:
A stylistic Introduction to the study of Literature, New York.

 0101604علــم المصطلـح
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف المقرر إلى الوقوف على الجهود العالمية في علم المصطلح ،و علااى
االتجاهاااات العربياااة فاااي وضاااع المصاااطلحات و تعريبهاااا فاااي القاااديم و الحاااديث ،و إدراك
مشكالت لغة التخصص وأهميتها في الحياة اللغوية من خالل رؤية مصطلحية .
المحتوى العلمي :
التعريااف بااالعلم بنيااة المصااطلح و األسااس اللغويااة التااي تقااوم عليهااا – تعريااف
المصطلح – المصااطلح بااين الترجمااة و التعريااب – العالقااة بااين المفاااهيم و المصااطلحات –
بنوك المصطلحات – التقييس و علم المصطلح – توحيد المصطلح – جهود المجامع اللغوية
في وضع المصطلح.
المراجع:
 .1هريباارت بيشاات و جنيفاار دراسااكاو :مقدمااة فااي المصااطلحية .ترجمااة محمااد حلمااي
هليل ( جامعة الكويت )2000
 .2محمود فهمي حجازي  :األسس اللغوية لعلم المصطلح ( القاهرة ) 1993
 .3علي القاسمي  :مقدمة في علم المصطلح ( بغداد ) 1985
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 .1تخصص الدراسات األدبية والنقـــدية
 0101605نصوص أدبية بلغة أوربيـــة
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى نمية قدرات الطالب في االطالع على النصوص
األجنبية في مجال التخحصص ،وتعريفه كيفية االعتماد عليها في إعداد بحثه.
المحتوى العلمي:
تختار نصوص من آداب إحدى اللغات األوربية الحديثة ،شعرا أو نثرا ،وتترجم إلى
العربية ،مع تعليقات نقدية حول موضوعات هذه النصوص وصياغاتها الفنيــة .
2- war ton History of English Poetry
3- Encyclopedia Puritanical
4-Cassel, s Encyclopedia of literature
5-Ogden and Richards the meaning of meaning

 0101606االتجاهات األدبية والنقدية المعاصرة
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب باالتجاهات األدبية والنقدية فى
العصر الحديث
المحتوى العلمي:
دراسة االتجاهات األدبية فى العصر الحديث سواء فى الشعر أم فى النثر بفنونه المختلفة
وتطبيقاتها فى األدب العربى المعاصر ،ودراسة االتجاهات النقدية المعاصرة سواء التى تتناول
فى نقدها السياب الخارجى للنص أم التى تركز فى نقدها على النص ذاته ،وتطبيقاتها فى النقد
العربى المعاصر .
المراجــع :
 -1ستنالى هايمن  :النقد األدبى ومدارسه الحديثة ترجمة إحسان عباااس ومحمااد يوسااف
نجم – الناشر  :دار الثقافة – بيروت .
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 -2ديفيااد – ديشاان – مناااهج النقااد األدبااى بااين النظاار والتطبيااق ترجمااة إحسااان عباااس
ومحمد يوسف نجم – الناشر  :دار صادر – بيــروت .
 -3محمد مندور – األدب ومذاهبه الناشـر :نهضة مصـــر .
 -4سااتروك – البنيويااة ومااا بعاادها ترجمااة محمااد عصاافور – الناشاار  :عااالم المعرفااة
بالكويـت.
 -5محمااد خلااف م أحمااد ماان الوجهااة النفسااية فااى دراسااة األدب ونقااده الناشاار معهااد
البحوث والدراسات العربية .
 0101607الفكر النقدى والبالغى عند العرب
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأهم العوامل التى أدت إلى نشأة
وتطور الفكر النقدى والبالغى عند العرب وقضاياه.
المحتوى العلمي:
يدرس هذاالمقرر أهم قضايا الفكر النقدى والبالغى عند العرب ،مثل:
 اإلعجاز القرآنى – المصطلح النقدى والبالغى – نظرية الشعر والنثر – الخصومة بينالقدماء والمحدثين – تداول المعانى والسرقات األدبية – اللفظ والمعنى – اإلبداع الفنــى .
 أعالم الفكر النقدى والبالغى عند العرب . دراسة مفصلة للموضوعات السابقة وتقويم نقدى لها .المراجع :
 -1أمين الخولى – فن القول  ،التعليق على مادة بالغة بدائرة المعارف االسالمية .
 -2د .مصطفى ناصف – نظرية المعنى فى النقد العربــى .
 -3د .شوقى ضيف – البالغة تطور وتاريــخ .
 -4د .إحسان عباس – تاريخ النقد األدبى عند العرب .
 -5د .محمد هدارة مشكلة السرقات فى النقد العربى .
 -6د .محمد زكى العشماوى قضايا النقد األدبى والبالغة .
 -7د .عثمان موافى الخصومة بين القدماء والمحدثين فى النقد العربى القديم .
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 0101608موضوع خاص فى البالغة العربية
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بقضايا البالغة العربية ومصادرها
واتجاهاتها.
المحتوى العلمي:
دراسة قضية من قضايا البالغة العربية ،أو مصدر من مصادرها ،أو إتجاه من
االتجاهات الحديثة فى الدرس البالغى المعاصر ،مع التطبيق على نص من نصوص األدب
العربى فى أى عصر من عصوره األدبية .
المراجــع :
 .1عبد القاهر الجرجانى – دالئل اإلعجاز .
 .2عبد القاهر الجرجانى – أسرار البالغة .
 .3ابن سلنان الخفاجى – سر الفصاحة .
 .4ابن األثير – المثل السائر .
 .5حازم القرطاجنى –منهاط البلغاء .
 .6شكرى عياد – المدخل إلى علم األسلوب .
 .7صال فضل – علم األسلوب .
 0101609دراسة لشاعر عربـــى
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأحد أعالم الشعر العربي.
المحتوى العلمي:
دراسة أدبية تتناول السيرة الذاتية ألحد أعالم الشااعر العربااى القااديم أو الحااديث  ،كمااا
تتناول فنه الشعرى بالتحليل والتقويم النقدى .
المراجـــع :
 .1ابن قتيبة الدينورى – الشعر والشعراء
 .2ابن المعتز – طبقات الشعراء .
 .3أبو الفرط االصفهانى – كتاب األغانى .
 .4عباس محمود العقاد – شعراء مصر وبيئاتهم
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 .5الزركلى – األعالم
 .6محمد مندور – الشعر المصرى بعد شوقى
 .7شوقى ضيف – األدب العربى المعاصر .
 0101610دراسة فى النقد التطبيقى
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بتقنيات البحث النقدى المعاصر .
المحتوى العلمي:
دراسة نقدية ألحد األعمال أو النصوص األدبية من أى عصر من عصور األدب العربى ،
تتضمن تحليال وتقويما للنص أو العمل األدبى موضوع الدراسة ،مع اإلستعانة بتقنيات البحث
النقدى المعاصر .
المراجــع :
 -1د /طه حسين – حديث األربعــاء .
 -2محمد النويهى – الشعر الجاهلى  ،منهج فى دراسته وتنوعــه .
 -3محمد مندور – فى الميزان الجديد
 -4إحسان عباس – فن الشعر .
 -5محمد مصطفى بدوى – دراسات فى الشعر والمسر .
 المقــــررات االختيـــارية
 0106631المستشرقون والفكر اإلسالمــي (قسم الفلسفة)
 0101611مناهج دراسة تاريخ األدب
محــاضــرات
 3ساعات معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب مناهج دراسة تاريخ األدب ونشأتها
وتطورها ،ومناهجها.
المحتوى العلمي:
 نشأته وتطوره – مناهجه – التأريخ لألدب طبقا للعصور الزمنية أو القرون أو الفنوناألدبية أو البيئات .
 -تطبيق هذه المناهج على تاريخ األدب العربى .
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 عرض وتحليل لنماذط من كتب األدب العربى لبعض المستشرقين وبعض المؤلفينالعرب المعاصرين .
المراجــع :
 -1كارل بروكلمان – تاريخ األدب العربى ترجمة عبد الحليم النجار .
 -2بالشير  :تاريخ األدب العربى ترجمة إبراهيم الكيالنى .
 -3ناليتو  .تاريخ األدب العربى .
 -4مصطفى صادب الرافعى – تاريخ آداب اللغة العربية .
 -5شـوقى ضيف – تاريخ األدب العربى .
 0101612النقد وعلم الجمـــال
محــاضــرات
 3ساعات معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم الجمال وعالقته بالعمل
األدبي.
المحتوى العلمي:
 مفهوم الجمال – وسائل إدراكه – الجمال فى الطبيعة والجمال الفنى . مناقشة وجهات نظر الدارس الفلسفية  ،وفالسفتها فى هذه القضايا  ،مع التركيز علىقضية الجمال فى الفن األدبى  ،ومقاييسه وعالقته بقضية الشكل والمضمون فى
العمل األدبى .
المــراجع :
 -1كروتشة – المجمل فى فلسفة الفن ترجمة سامى الدروبى .
 – 2زكى نجيب محمود – فلسفة وفــن .
 -3محمد على أيدريان – فلسفة الجمال .
 -4ريتشاردز – مبادىء النقد األدبى ترجمة محمد مصطفى بدوى .
 -5محمد غنيمى هالل – النقد األدبى الحديث .
 0101613فنون أدبيـــة
محــاضــرات
 3ساعات معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأشكال الفنون األدبية مع دراسة
تحليلية ألحد أعالم هذه الفنون.
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المحتوى العلمي:
 الشعر – القصة – المسرحية – المقال األدبى . دراسة نقدية تحليلية لموضوع أو قضية تتصل بأحد الفنون األدبية السابقة أو أحدأعالم هذه الفنون .
المراجــع :
 -1محمد مندور – األدب وفنونه
 -2عزالدين إسماعيل – األدب وفنونه .
 -3محمود تيمور – فن القصـة .
 -4محمد غنيمى هالل – فى األدب المسرحى .
 -5محمد يوسف نجم – فن القصة .
-6محمد زكي العشماوى – دراسات فى الشعر والمسر .
 -7سيد قطب – النقد األدبى  ،أصوله ومناهجه .
 0101614دراسة لناقـد عربـــى
محــاضــرات
 3ساعات معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأحد أعالم النقد العربي.
المحتوى العلمي:
دراسة نقدية تحليلية تتناول أحد أعالم النقد العربى القديم أو الحااديث مااع تحلياال وتقااويم نقاادى
ألعماله النقدية .
المراجـــع :
 -1طه حسين – فصول من األدب والنقد .
 -2محمد مندور – نقاد معاصرون .
 -3ابن قتيبة – الشعر والشعراء
 -4اآلميدى – الموازنــة .
 -5أبو الحسن الجرجانى – الوساطة بين المتنبى وخصومه .
 -6ابن األثير – المثل السائر .
 0101615موضوع خاص فى األدب المقارن A
محــاضــرات
 3ساعات معتمـدة
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الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تدريب الطالب على إعداد الدراسة النقدية التحليلية
عن مظهر من مظاهر تأثير األدب العربي في بعض اآلداب األخرى األجنبية.
المحتوى العلمي:
دراسة نقدية تحليلية تكشف عن مظهر من مظاهر تأثير األدب العربى فى بعض اآلداب
األجنبية أو دراسة نقدية تحليلية تبين تأثير األدب العربى بأحد الفنون غير األدبية فى بيئة من
بيئاته العربية.
المراجــع :
 -1فان تيجم – األدب المقارن .
 -2محمد غنيمى هالل – األدب المقارن
 -3إبراهيم سالمة – تيارات أدبية بين الشرب والغرب .
 -4األدب المقارن – مجلة فصول ( بحوث ودراسات ) المجلد الثالث – العدد الرابع
جـ  ،1جـ 1983 – 2م .
 0101616دراسة لكاتب عربى
محــاضــرات
 3ساعات معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأحد أعالم النثر العربي.
المحتوى العلمي:
دراسااة أدبيااة ألحااد كتاااب النثاار العربااى القااديم أو الحااديث ،مااع عاارح وتحلياال وتقااويم
ألعماله األدبية .
المراجـــع :
 -1النثر الفنى لزكى مبارك .
 -2من حديث الشعر والنثر لطه حسين .
 -3الفن ومذاهبه فى النثر العرب لشوقى ضيف .
 -4تطور األساليب النثرية فى األدب العربى ألنيس المقدسى .
 -5األدب العربى المعاصر لشوقى ضيف .
 -6طه الحاجرى – الجاحظ – حياته وآثاره .
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ثانيًــا  :درجـــة الدكتـــوراه
المقــــررات اإلجبارية
 0101701اتجاهات البحث األدبى المعاصر
محــاضــرات
 3ساعات معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالسياب الخارجى للنص األدبى،
واالتجاه التكاملي وتقويمه.
المحتوى العلمي:
 دراسة السياق الخارجى للنص األدبى ،أى األديب والعصر والبيئة ،أو تناول الظاهرةموضوع الدراسة تناوال تاريخيا  ،وغالبا مايعتمد أصحاب هذا االتجاه فى دراساتهم على
مناهج العلوم اإلنسانية .
 دراسة النص األدبى :وذلك عن طريق تحليل النص وتقويمه فنيا ،والكشف عنمضامينه ،وأبعاده النفسية ،ودالالته .وذلك فى ضوء المناهج الحديثة فى نقد النص األدبى .
 االتجاه التكاملى يعتمد هذا االتجاه على اإلفادة من جميع المناهج واالتجاهات فىدراسة النص وسياقاته الخارجية.
 عرض وتحليل وتقويم ل تجاهات السابقة.المراجــع :
 .1ستانلى هايمن .النقد األدبى ومدارسه الحديث ترجمة إحسان عباس ومحمد يوسف
نجم
 .2امبرت – مناهج النقد األدبى ترجمة الطاهر أحمد مكى .
 .3سلدن  :النظرية األدبية المعاصرة ترجمة جابر عصفور .
 .4شوقى ضيف البحث األدبى .
 .5محمد خلف م أحمد –من الوجه النفسية فى دراسة األدب ونقده .
 .6أنطحان هيبه  :منهج فى اللغة واألدب ترجمة محمد مندور ( ضمن كتابه النقد
المنهجى عند العرب )
 .7أنيس المقدسى – االتجاهات األدبية فى العالم العربى المعاصــر .
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 0101702مصادر دراسة التراث األدبى عند العرب
محــاضــرات
 3ساعات معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمصادر التراث األدبي عند العرب
وأساليب عرضه ،وتحليله.
المحتوى العلمي:
 الرواية الشفوية – دواوين الشعراء – كتب المختارات األدبية – كتب التراجم والسير –الموسوعات األدبية – المعاجم اللغوية ..
 عرض وتحليل ونقد لهذه المصادر ومؤلفيها ،وتقويم نقدى لمادتها العلمية .المراجــــع:
 .1ابن النديم  :الفهرست
 .2حاجى خليفة  :كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون .
 .3ابن خلدون  :مقدمة كتاب العبر .
 .4النويرى  :رأية األدب فى فنون األدب
 .5القلقشندى  :صبح األعشى فى صناعة اإلثا
 .6ناصر الدين األسد  :مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية .
 0101703مذاهب أدبيـــة
محــاضــرات
 3ساعات معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى دراسة أدبية تحليلية ألبرز المذاهب األدبية المحتوى
العلمي.
المحتوى العلمي:
دراسة أدبية تحليلية ألبرز المذاهب األدبية  ،مثل :الكالسيكية ،والرومانسية ،والرمزية،
والواقعية مع تقويم نقدى لمبادىء وأهداف كل مذهب على حدة ،وتطبيقاته فى األدب العربى .
المراجــع :
 .1د.محمد مندور  :المذاهب األدبية .
 .2د .محمد غنيمى هالل  :الرومانتيكية .
 .3د .ماهر حسن مهمش  :الكالسيكية فى اآلداب والفنون .
 .4د .درويش الجندى  :الرمزية فى األدب العربى .
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 .5شكرى عياد  :المذاهب األدبية والنقدية عند العرب والغربيين .
 المقـررات االختيــــاريــــة
 0101704مناهج العلماء المسلمين فى البحث العلمــى
محــاضــرات
 3ساعات معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمنهج العلمي الحديث
وخصائصه ،وأثر العلماء المسلمين في اكتشافه.
المحتوى العلمي:
 أثر العلماء المسلمين فى إكتشاف المنهج العلمى – التدليل على صحة ذلك . المنهج العلمى فى العصر الحديث  :خصائصه وسماته العامة . مناهج العلماء المسلمين فى البحث العلمى  :المنهج االستقرائى  -المنهج االستنباطى– النهج التاريخى .
 دراسة علمية مفصلة لكل منهج على حدة  ،وتوضيح خصائصه وصفاته العامة ،وتطبيقاته فى ميادين الحضارة اإلسالمية المختلفة .
المراجـــع:
 .1روزنتال  :مناهج العلماء المسلمين فى البحث العلمى ترجمة  :أنيس فريحة .
 .2د .على سامى النشار  :مناهج البحث عند مفكرى اإلسالم .
 .3واكتشاف المنهج العلمى فى العالم االسالمى .
 .4جوستاف لوبون – حضارة العرب ترجمة عادل زعيتر
 .5العقاد  :أثر العرب فى الحضارة األوربية.
 .6جورج سارتون  :تاريخ العلم  .ترجمة لفيف من العلماء.
 0101705علـم اإلحصـاء
محــاضــرات
 3ساعات معتمـدة
الهدف التعليمي :التعريف إلى أنه أهم األساليب اإلحصائية في مجال البحوث اإلنسانية
المحتااوى العلمااي :التعريااف بعلاام اإلحصاااء ومفهوماتااه وأسسااه الرياضااية وكيفيااة تسااجيل
البياناااات واساااتخالص النتاااائج ماااع التركياااز علاااى االساااتدالل اإلحصاااائي واختباااارات الفاااروض
اإلحصائية

52

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

المراجع:
 .1فاروب عبد العظيم أحمد  :اإلحصاء.
 .2أحمد عبادة سرحان  :اإلحصاء.
 .3مصطفى كمال عبد العزيز :اإلحصاء
 0101706مقارنة األديان
محــاضــرات
 3ساعات معتمـدة
الهدف التعليمي :مقارنة عقيدة اإلسالم بغيرها من العقائد و خاصة الكتابية منها :اليهودية و
النصرانية.
المحتااوى العلمااي :علاام مقارنااة األديااان مناهجااه و إجراءاتااه – اإلسااالم عقياادة و شااريعة –
النصرانية عقيدة و شريعة  -اليهودية عقيدة و شريعة – أوجه االتفاب و االختالف بين الديانات
الثالث.
المراجع:
 .1محمد عزت الطهطاوي  :الميزان في مقارنة األديان.
 .2حسن ظاظا  :الفكر الديني اليهودي أطواره و مذاهبه.
 .3محمد علي البار :النصرانية من التوحيد إلى التثليث.
 .2تخصص الدراسات اللغـوية
أوالً :درجــة المـــاجستيــر
 المقـــــررات اإلجباريـــــة
 0101617أنظمة اللغة العربية
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمااي :إبااراز فكاارة أن اللغااة نظااام يتااألف ماان عاادة أنظمااة فرعيااة تعماال كلهااا معاا ً
لتحقيق وظائف اللغة  ،فهي نظام أنظمة A System of Systems
المحتااوى العلمااي :النظااام الصااوتي فااي اللغااة العربيااة و دوره فااي صااياغة البنيااة الصاارفية
للكلمات ،والنظام الصرفي و دوره فااي نظاام الكلمااات فااي جماال ،و النظااام النحااوي و شاابكاته
التركيبية ،و أثر هذه األنظمة الثالثة في النظام الداللي.
المراجع:
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 .1تمام حسان  :اللغة العربية معناها و مبناها.
 .2محمود نحلة  :علم اللغة النظامي.
 .3كمال بشر :علم اللغة العام (األصوات).
 .4محمود السعران  :علم اللغة (مقدمة للقارئ العربي).
 .5محمد عبادة  :الجملة العربية.
 .6محمد حماسة عبد اللطيف  :النحو و الداللة.
 0101618االتجاهات اللغوية المعاصرة
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :التعريف باالتجاهات اللغوية المعاصرة و تطبيقاتها علي اللغة العربية.
المحتوي العلمي :يدرس الطالب اتجاهات البحث اللغوية اآلتية:
أ -االتجاه الشكلي :البنيوية -النحو التحويلي التوليدي -نحو التعلق أو التبعية.
ب -االتجاه االسااتعمالي :علاام اللغااة االجتماااعي -علاام اللغااة النظااامي -النحااو الااوظيفي-
التداولية.
جـ ـ االتجاه العملي :علم اللغة النفسي -علم اللغة التقابلي -علم اللغة الحاسوبي.
المراجع:
 .1حلمي خليل  :العربية و علم اللغة البنيوي.
 .2عبده الراجحي  :النحو العربي و الدرس الحديث بحث في المنهج.
 .3سعيد بحيري  :نظرية التبعية في التحليل النحوي.
 .4كمال بشر  :علم اللغة االجتماعي.
 .5أحمد سليمان  :علم اللغة التقابلي.
 .6أحمد المتوكل  :دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي.
 .7محمود نحلة  :آفاب جديدة في البحث اللغوي المعاصر.
 .8نبيل علي  :اللغة والحاسوب.
 .9نهااااد الموساااي  :نظرياااة النحاااو العرباااي فاااي ضاااوء منااااهج الااادرس اللغاااوي
الحديث.
 0101619دراسات لغوية بلغة أوروبية
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
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الهاادف التعليمااي :تنميااة مهااارات الطالااب فااي االتصااال بااالمراجع األساسااية المكتوبااة بلغااة
أجنبية و اكتساب مصطلحات العلم.
المحتوي العلمي :يدرس الطالب نصوصا ً مختااارة ماان مصااادر لغويااة أصاالية بلغااة أوروبيااة
حية تمثل اتجاهات مختلفة في الدرس اللغوي ،و تعالج قضايا معاصرة.
المراجع:
يترك لمن يقوم بالتدريس مهمة اختيار النصوص و التوجيه إلي المراجع التي تخدمها.
 0101620فقه العربية المقارن
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :دراسة أصوات العربية و صرفها و نحوها علي ضوء اللغات السااامية ماان
خالل المنهج المقارن.
المحتوي العلمي :علم اللغااة المقااارن -علاام اللغااة التاااريخي -الخصااائص السااامية المشااتركة-
نحو اللغات السامية المقارن -خصائص العربية -العالقة بين العربيااة و السااامية األم -عالقااة
النظام الكتابي بالنظام الصوتي.
المراجع:
 .1رمزي بعلبكي  :فقه العربية المقارن .
 .2برجستراسر  :التطور النحوي للغة العربية.
 .3محمااود حجااازي  :علاام اللغااة العربيااة (ماادخل تاااريخي مقااارن فااي ضااوء التااراث و
اللغات السامية
 .4عبده الراجحي :فقه اللغة في الكتب العربية .
 .5رمضان عبد التواب :فصول في فقه العربية .
 .6إبراهيم السامرائي :فقه اللغة المقارن .
 .7تيودور نولدكه :اللغات السامية  .ترجمة رمضان عبد التواب .
 .8ساااباتينو موساااكاتي :مااادخل إلاااى نحاااو اللغاااات الساااامية المقارناااة  .ترجماااة مهاااادي
المخزومي وعبد الجبار المطلبي .
 0101621علم النص وتحليل الخطاب
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :الوقوف على األسس المنهجية لعلم النص وطرائق تحليل الخطاب
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المحتااوى العلمااي :مفهااوم الاانص  ،النصااية أو نساايج الاانص – الساابك والحبااك – القصاادية
والقباااول اإلبالغياااة – الساااياقية – التنااااص – نحاااو الااانص – تحليااال الحاااوار – تحليااال الخطااااب
األدبي.
المراجع :
 .1صالح فضل :علم النص .
 .2محمد خطابي :لسانيات النص .
 .3األزهر الزناد :نسيج النص .
 .4سعيد بحيري :علم لغة النص .
 .5فان دايك :النص والسياب  .ترجمة عبد القادر قنيني .
 .6عبد الهادي عبد الرحمن  :سلطة النص .
 .7تمام حسان :البيان في روائع القرآن .
 0101622النحو والصرف :قضايا ومشكالت
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يدرس الطالب عددا ً من قضايا النحو العربي ومشكالته دراسة نقدية تنميااة
لمهارات التفكير النقدي عنده .
المحتااوى العلمااي :نظريااة العاماال – قضااية األصاال والفاارع – إحياااء النحااو أو تيساايره
وتجديااااده .النحااااو العربااااي واللسااااانيات المعاصاااارة – مآخااااذ المحاااادثين علااااى النحااااو العربااااي –
المصطلح النحوي ـ أزمنة الفعل – مشكلة النحو في تعليم العربية .
المراجع :
 .1أحمد مختار عمر :البحث اللغوي عند العرب .
 .2عبد الرحمن أيوب :دراسات نقدية في النحو العربي .
 .3مهدي المخزومي :في النحو العربي نقد وتوجيه .
 .4إبراهيم السامرائي :الفعل زمانه وأبنيته .
 .5إبراهيم مصطفى :إحياء النحو .
 .6عبده الراجحي :النحو العربي والدرس الحديث  .بحث في المنهج .

 المقـــــررات اإلختيــاريــة
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 0101623صناعة المعجم
محــاضــرات
 3ساعة معتمدة
الهدف التعليمي  :إبراز االهتمام بالعمل المعجمي قديما ً وحديثا ً .
المحتوى العلمي :تاااريخ صااناعة المعجاام – المعجمااات العربيااة القديمااة – العماال المعجمااي
فاااي العصااار الحاااديث – أناااواع المعجماااات – الخطاااوات اإلجرائياااة لعمااال معجااام – وظاااائف
المعجم– مستقبل المعجم العربي .
المراجع :
 .1أحمد مختار عمر  :صناعة المعجم الحديث .
 .2علي القاسمي

 :علم اللغة وصناعة المعجم .

 .3داود حلمي السيد  :المعجم اإلنجليزي بين الماضي والحاضر .
 .4عدنان الخطيب  :المعجم العربي بين الماضي والحاضر .
 0101624موضوع خاص في النحو العربي
محــاضــرات
 3ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :االهتمام بموضوع واحد من موضوعات النحو العربي لتعميااق البحااث فيااه
تعميقا ً رأسيا.
المحتوى العلمي :يدرس الطالااب موضااوعا ً واحاادا ً ماان موضااوعات النحااو العربااي بمفهومااه
الموسع دراسة نقدية ويترك اختيار الموضوع لمن يقوم بالتدريس .
المراجااع :يتااولى ماان يقااوم بالتاادريس توجيااه الطالااب إلااى المراجااع التااي تخاادم الموضااوع
المختار .
 0101625اللهجات العربية وعالقتها بالفصحى
محــاضــرات
 3ساعة معتمدة
الهدف التعليمي  :دراسااة اللهجااات العربيااة قااديما ً وحااديثا ً وبيااان عالقتهااا بالفصااحى التراثيااة
والمعاصرة.
المحتوى العلمي :الجغرافيا اللغوية – أطلس اللهجات – مصادر اللهجات – أثر اللهجات
فاااي التقعياااد النحاااوي – الظاااواهر اللغوياااة فاااي اللهجاااات العربياااة القديماااة والمعاصااارة  :صاااوتية
وصرفية ونحوية وداللية .

57

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

 0101626أصول الفقه وآثارها في النحو العربي
محــاضــرات
 3ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :بيان أثر أصول الفقه في أصول النحو العربي .
المحتوى العلمي:
 مصادر استنباط اإلحكام  :القرآن الكريم – السنة النبوية – اإلجماع – القياس طرائق استنباط اإلحكام  :المباحث اللفظية – الدالالت – األحكام الشرعيةيةداليًهال– أثا أيي حافدل اا أيي حانني .
المراجع:
 .1محمد أبو زهرة  :أصول الفقه .
 .2محمد الخضري عبد الحميد  :أصول الفقه .
 .3ابن جني  :الخصائص .
 .4طاهر حمودة :دراسة المعنى عند األصوليين
 .5محمود نحلة  :أصول النحو العربي .
 .6ابن األنباري  :لمع األدلة .
 .7السيوطي  :األقترا

في علم أصول النحو .
ثانيًا :درجــــة الدكتـــوراه

 المقـــررات اإلجباريـــة
 0101707العربية واللسانيات المعاصرة
محــاضــرات
 3ساعة معتمدة
الهااادف التعليماااي :إعاااادة وصاااف اللغاااة العربياااة فاااي ضاااوء اللساااانيات العربياااة المعاصااارة
والوصول إلى نماذط معاصرة لدراستها
المحتوى العلمي :العربية وعلم اللغة البنيااوي ،العربيااة والنحااو التحااويلي التولياادي ،العربيااة
وعلم اللغة االجتماعي ،العربية وعلم اللغة الحاسوبي ،العربية وعلم اللغة التقابلي .
المراجع:
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 .1حلمي خليل :العربية وعلم اللغة البنيوي .
 .2مازن الوعر :قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث .
 .3ميشال زكريا :قضايا ألسنية تطبيقية .
 .4تمام حسان :اللغة بين المعيارية والوصفية .
 .5هدسون :علم اللغة االجتماعي .
 .6نهاد موسى :األعراف أو نحو اللسانيات االجتماعية .
 .7نهاد موسى :العربية  :نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية .
 .8إعااادة وصااف اللغااة العربيااة ألساانيا ً  .أشااغال ناادوة اللسااانيات واللغااة العربيااة  .تااونس
1981
 0101708ظواهر لغوية ونحوية في اللغة العربية
محــاضــرات
 3ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :تعميق البحث في عدد ماان الظااواهر اللغويااة والنحويااة فااي ضااوء معااارف
العصر
المحتااوى العلمااي :ظاااهرة اإلعااراب  ،ظاااهرة االشااتقاب ،العاادول عاان األصاال ،التعريااب،
الحذف والتقدير ،المطابقة ،الشذوذ ،االزدواط اللغوي .
المراجع :
 .1أحمد سليمان :ظاهرة اإلعراب وتطبيقها على القرآن الكريم .
 .2عبد هللا أمين :االشتقاب .
 .3تمام حسان :األصول  :دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب .
 .4علي أبو المكارم :ظواهر تركيبية في النحو العربي .
 .5فؤاد حنا ترزي :االشتقاب .
 .6طاهر حمودة  :ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي .
 0101709نظــــريــــة اللغــــة
محــاضــرات
 3ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :التعريف بالنظرية مفهوما ً وإجراءات .
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المحتوى العلمي :دراسة اللغة بوصفها جزءا ً من علم العالمات وبيان خصائصها ووظائفهااا
وأنظمتها وتصنيف ظواهرها وطرائق تحليلها ومجاالتها التطبيقية
المراجع :
 .1مصطفى كمال (مترجم )  :مدخل إلى السيمياء تأليف ترنس هوكس
 .2فلاير جبوري غزول ونصر أبو زيد  :مدخل إلى السميوطيقا .
 .3محمد علي الخولي  :مدخل إلى علم اللغة .
 .4محمود نحلة  :آفاب جديدة في البحث اللغوي المعاصر .

 المقـــررات االختيـــاريـــة
 0101710دراسات استشراقية في اللغة العربية
محــاضــرات
 3ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :إبااراز إسااهام المستشاارقين و بخاصااة فااي بريطانيااا و فرنسااا و ألمانيااا و
روسيا و إسبانيا في دراسة اللغة العربية تاريخا ً و نظاما ً
المحتااوى العلمااي :اتجاهااات المستشاارقين فااي دراسااة اللغااة العربيااة ماان خااالل األبحاااث و
الدراسااات التااي أنجزهااا هااؤالء فااي تحقيااق نصوصااها ،و ترجمااة كثياار ماان تراثهااا األدبااي و
اللغوي إلى لغاتهم ،فضالً عاان التعمااق فااي دراسااة ظواهرهااا علااى نحااو يختلااف عاان الوجهااة
التراثيااة و اعتاارافهم بااأن دراسااتها تسااهم فااي تقاادم البحااث اللساااني نظاارا ً و تطبيقاا ً مااع إبااراز
جهودهم في تأسيس بعض المجالت المتخصصة في لسانيات اللغة العربية و إنشاء جمعيااات
خاصة بها.
المراجع :
 -1محمود حجازي :اتجاهات المستشرقين في دراسة الحياااة اللغويااة فااي العااالم العربااي
الحديث.
 -2حماازة المزينااي :مكانااة اللغااة العربيااة فااي الدراسااات اللسااانية المعاصاارة بحااث فااي
كتابه  :التحيز اللغوى وقضايا أخرى .
 -3آرثر آربري :المستشرقون البريطانيون  .ترجمة محمد النويهي.
 -4صالح الدين المنجد  :المستشرقون األلمان  :تراجمهم و ما اشتهروا به في الدراسات
العربية.
 -5نجيب العقيقي  :المستشرقون ( 3أجزاء).
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 0101711مظاهر التغير في العربية المعاصرة
محــاضــرات
 3ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :بيااان مااا تنفاارد بااه الفصااحى المعاصاارة عاان فصااحى التااراث ماان خااواص
جديدة .
المحتوى العلمااي :دراسااة مظاااهر التغياار فااي الفصااحى المعاصاارة فااي أنظمتهااا الصااوتية و
الصرفية و النحوية
والداللية .
المراجع:
 -1كمال بشر  :دراسات في علم اللغة ( القسم الثاني).
 -2السعيد بدوي  :مستويات العربية المعاصرة.
 -3رمضان عبد التواب  :التطور اللغوي  :علله و قوانينه.
0101712االتجاه اللغوي في النقد األدبي
محــاضــرات
 3ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :بيااان الصاالة الااوثقي بااين الاادرس اللغااوي والنقااد األدبااي  ،وإظهااار أهميااة
االتجاه اللغوي بين اتجاهات النقد األدبي  ،وأن العمل األدبي لاايس فنااا علااى إطالقااه  ،ولكنااه فاان
لغوي.
المحتوى العلمي :تصنيف دراسااة النصااوص األدبيااة إلااى اتجاااهين أحاادهما ياادرس األدب ماان
خارجه لبيان عالقة األدب بما يحيط به من ظواهر تقع خارجه والثاااني ياادرس األدب ماان داخلااه
بوصفه نصا ً لغويا ً  ،واألخيرمنهما يعنى بالعناصر اللغويااة المكونااة لبنيااة الاانص وعالقااة بعضااها
ببعض  ،بما يكشف عن " شعرية " البناء اللغوي .
المراجع:
 -1عبد الحكيم راضي  :نظرية اللغة في النقد األدبي .
 -2سعد مصلوح  :االتجاه اللغوي في النقد الحديث فااي :محاضاارات النااادي األدبااي الثقااافي
بجدة عام .1985
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.3تخصص الدراسات اإلسالميــــة
أوالً :درجـة المـاجستيـر
 المقـــررات اإلجبـــاريـــة
 0101627مناهج العلماء العرب في التفسير
محــاضــرات
 3ساعات معتمدة
الهدف التعليمي :التعرف على أوجه التفسير مابين التفاسير اللغوية – والتفاسير البالغية
والفقهية  ..ألخ ،وهو أمر ضرورى فى فهم مايذخر به القرآن من علوم وذوائد  ،تسهم فى جانب
آخرإلى معرفة مقاصد النص .
المحتوى العلمي :
كيفية تفسير

المنهج اللغوى
المنهج البالغى

الصور البالغية

المنهج الفقهى

األحكام الفقهية

إلى جانب دراسة مدرسة النقل
المراجع :
إلى جانب دراسة مدرسة العقل
كتب التفسير بإختالف مناهجها ودراستها .
 0101628موضوع خاص فى الحديث وعلومه
محــاضــرات
 3ساعات معتمدة
الهدف التعليمي  :بيان الجهود التى بذلها علماء الحديث فى الحفاظ عليه وصيانته ،
باعتباره أساسا ثانيا للتشريع .
المحتوى العلمي :مصطلح الحديث لمعرفة قواعده وقوانينه وشروطه لبيان المعقول من
غيره .
التعريف بكتب الحديث وماتحتويه من ابداع الصحيح وغير الصحيح .
إدراك الموضوعات أى المختلقة المكذوب حتى التشوب حيث رسول هللا شائبة
المراجع :
كتب علوم الحديث " نصوص الحديث كتب رجال الحديث  ،طبقات المحدثين .
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 0101629دراسات إسالمية بلغة أوربية حديثة
محــاضــرات
 3ساعات معتمدة
الهدف التعليمي :التعرف على المصطلحات األوربية التى تتناول التعبير عن بعح
المصطلحات اإلسالمية .
المحتوى العلمي  :نصوص إسالمية بلغة أوربية .
المراجع :
 كتابات المستشرقين باللغة األوربية حول المصطلحات . 0101630موضوع خاص فى داللة النص الدينى
محــاضــرات
 3ساعات معتمدة
الهدف التعليمي :التعرف على مقاصد النصوص الدينية  ..وهو أمر فى غاية األهمية
لمعرفة مرادات هللا فى آياته .
المحتوى العلمي  :دراسة الدالالت اللغوية  ،والدالالت العرفية والدالالت الشرعية .
كيفية استنباط الحكم الدينى  ،وتقريره عند التعرف على التطور الداللى لاللفاظ .
االهتمام بالمقدمات اللغوية التى اهتم بها علماء أصول الفقة فى كتبهم .
المراجع -:
 .1المستعفى لإلمام الغزالى
 .2الموافقات لإلمام الشاطبى
 .3االحكام فى أصول االحكام لآلمدى وبعح كتب اللغة .
 .4المذهر  :للسيوطــى
 .5الداللة  :إبراهيم أنيس  ..ألخ
 0101631مناهج المستشرقين فى الدراسات اإلسالمية
محــاضــرات
 3ساعات معتمدة
الهدف التعليمي :التعرف على آراء المستشرقين حول الدراسات االسالمية  ،بما يمكن
االستفادة منه  ،أو مايرد عليه .
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المحتوى العلمي :موقف المستشرقين من اتجاهات ومدارس التفسير وكذلك موقفهم من
تدوين السنة ومحاولة طعنهم فى فترة الرواية .
المراجع :
 .1مذاهب التفسير  ..جولزريهر
 .2كتب بالشير فى الدراسات االسالمية
 0106633اإلسالم وقضايا العصــر (قسم الفلسفة)
 المقــــررات االختيـــارية
 0106631المستشرقون والفكر اإلسالمي (قسم الفلسفة)
 0104641موضوع خاص في الحضارة اإلسالمية ( قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية)

 0101632تحقيق المخطوطات
محــاضــرات
 3ساعة معتمدة
الهااادف التعليماااي :يهااادف هاااذا المقااارر إلاااى تعرياااف الطاااالب بنشاااأة تحقياااق المخطوطاااات
وتطورها وجهود العلماء فيها وخطواتها.
المحتوى العلمي:
 نشأة علم تحقيق المخطوطات تطور تحقيق المخطوطات جهود العلماء في تطوير هذا العلم خطوات تحقيق المخطوطاتالمراجع :
 .1د 0عبد المجيد دياب  :تحقيق التراث العربي

ثانيا درجــة الدكتوراه
ً
 المقررات اإلجبارية
 0101714أصول الفقه اإلسالمي
محــاضرات
 3ساعات معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بنشأة علم األصول ،وأدلة األحكام..
المحتوى العلمي:
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نشـــأة علم األصول  ،أدلة األحكام (القرآن والسنة) اإلجماع ،القيــااـاس  ..أنااواع الاادليل،
التأويل
المراجع:
 -اإلحكام فى أصول األحكام

لآلمدى

 -الموافقات

للشاطبى

 -المستصفي

للغزالى

 -أدلة اإلحكام

ابن عربي

 رسالة الشافعي -أدلة األحكام

الشحات زغلول

 -التصور اللغوى عند األصوليين

السيد عبد الغفار

 -المغنى

ابن قدامه

 0101715الفلسفة اإلسالمية
محــاضرات
 3ساعات معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بتعريفات علم الكالم والعوامل التااي
أدت إلى نشأته  ،ودراسة الفرب الكالمية الكبرى  ،مثل  :المعتزلة واألشاعرة والشيعة .
المحتوى العلمي:
يشمل هذا المقررتعريااف علاام الكااالم وأيضاا ً التعريااف بالفلساافة اإلسااالمية وإشااكالياتها ،
وفالسااافة المشااارب العرباااي الكنااادي ،والفاااارابي ،وابااان ساااينا  ،والغزالاااي والبغااادادي وغيااارهم ،
وفالسفة المغرب العربي ( ابن باجه  ،وابن حزم  ،وابن رشد وغيرهم ).
المراجع :
 -د .محمد احمد عبد القادر

األصيل والدخيل في الفكر اإلسالمي

 -د .احمد محمود صبحي

في علم الكالم

 -د .محمد على أبو ريان

تاريخ الفكر الفلسفي في اإلسالم

 -د .عباس سليمان

دراسات في الفلسفة اإلسالمية

 0101716دراسات متقدمة في النحو العربي
محــاضرات
 3ساعات معتمدة
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الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريااف الطااالب باالنحو الااوظيفي ،ودراسااة ألبااواب
النحو العربي
المحتوى العلمي:
يشمل هذا المقرر دراسة النحااو الااوظيفي  ،ودراسااة ألبااواب النحااو العربااي مااع العنايااة
بالتطبيق.
المراجع:
 شر ابن عقيل األشموني المقررات االختياريــة:
 0101717تاريخ الدولة اإلسالمية
محــاضرات
 3ساعات معتمدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بالتاااريخ اإلسااالمي ماان خااالل
الغزوات والفتوحات..
المحتوى العلمي:
يشمل هذا المقرر دراسة تاريخ الغزوات  ،تاريخ الفتوحات  ،تاريخ الخلفاء الراشدين تاااريخ
الدولة األموية  ،تاريخ الدولة العباسية .
المراجع :
 تاريخ الطبري  ،تاريخ ابن كثير. 0101718التشريع اإلسالمي
محــاضرات
 3ساعات معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بمااا يتعلااق بباااب العبااادات ،وباااب
المعامالت...
المحتوى العلمي:
يشمل هذا المقرر دراسة باب العبادات  ،باب المعامالت.
المراجع :
 -تاريخ التشريع اإلسالمي للخضري
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 0101719االجتهاد وتطور الفكر اإلسالمي
محــاضرات
 3ساعات معتمدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بقضااية االجتهاااد والفاارب بااين
االجتهاد قدي ًما ،وحديثًا.
المحتوى العلمي:
يشاامل هااذا المقاارر دراسااة قضااية االجتهاااد ،واالجتهاااد قااديما ً ،واالجتهاااد حااديثا ًً وأثااره فااي
تطور الفكر اإلسالمي
المراجع :
 -إعالم الموقعين البن القيم
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

التخصصــات

القســم العلمــي

اللغة اإل نجلا ية وآدابها
الرقم الكودي ()02

 .1األدب

* يمــنح القســم درجتــي الماجســتار والــدكتوراه فــي

.2اللسانيات والترجمة

اآلداب:

درجة الماجستار ( 50ساعة معتمدة)
درجة الدكتوراه ( 60ساعة معتمدة)
 .1األدب

الرقم

الكودي

أوالً :درجة الماجستاـر 50(:ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية (  12ساعة معتمدة)

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

محاضرات

تطبيقات

ميداني

0102601

النقد األدبى الحديث والمعاصر

2

2

-

3

0102602

الشعر اإلنجليزى الحديث والمعاصر

2

2

-

3

0102603

الرواية المعاصرة

2

2

-

3

0102 604

المسر المعاصر

2

2

-

3

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية(  4ساعات معتمدة)
ً
من داخس الشعبة (  2ساعة معتمدة)
الرقم

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة

متطلب
سابق

محاضرات

تطبيقات

ميداني

0102605

دراسات شكسبيرية

2

-

-

2

0102606

األدب العالمي E

2

-

-

2

0102607

أدب المرأة

2

-

-

2

0102608

األدب والفن

2

-

-

2
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المقررات االختيارية

من خارج الشعبةأو القســم (  2ساعة معتمدة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ميداني

0102613

المعجمية (شعبة اللسانيات والترجمة)

2

-

-

2

0102614

علااااااام األسااااااالوب (Eشاااااااعبة اللساااااااانيات

2

-

-

2

متطلب
سابق

والترجمة)
0102615

اللسااااااااانيات واألدب (شااااااااعبة اللسااااااااانيات

2

-

-

2

والترجمة)

المقررات االختيارية

من خارج القســم ( لطالب الشعبتان)
الرقم

0101624

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

موضوع خاص فااي النحااو العربي(قساام اللغااة

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

2

-

-

متطلب
سابق

2

العربية)
0103601

األدب الفرنسااااي الحااااديث والمعاصاااار (قساااام

-

2

2

-

اللغة الفرنسية)
0111603

علم اللغة الحاسوبي (مستوى متقدمـ)1

-

2

2

-

( قسم الصوتيات)
0111615

إحصاء متقدم ( قسم الصوتيات)

-

2

2

-

عدد ساعات رسالة الماجستار ( 34ساعة معتمدة)

الرقم

الكودي

ثانيا :درجة الدكتوراه 60( :ساعة معتمدة)
ً
أوالً :المقررات اإلجبارية (  9ساعات معتمدة)

المقــــــــررات

الوحدات

الساعات المعتمدة

محاضرات

تطبيقات

ميداني

0102701

دراسات في القرن الثامن عشر

3

-

-

3

0102702

األدب األمريكي المعاصر

3

-

-

3

0102703

دراسات في العصر الفيكتوري

3

-

-

3

متطلب
سابق
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ثانيا :المقررات االختيارية(  6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب مقررين 6 (=3x2ساعات معتمدة)
الرقم

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة
محاضرات

تطبيقات

ميداني

0102704

راوية ما بعد الحداثة

2

2

-

3

0102705

أدب السير والسيرة الذاتية

2

2

-

3

0102706

دراسات ثقافية

2

2

-

3

0102707

األدب باللغة اإلنجليزية

2

2

-

3

متطلب
سابق

عدد ساعات رسالة الدكتوراه(  45ساعة معتمدة)
.2اللسانيات والترجمة

أوالً :درجة الماجستاـر:
أوالً :المقررات اإلجبارية (  12ساعة معتمدة)

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0102609

الصوتيات والفونولوجيا

2

2

-

3

0102610

األبنية والتراكيب

2

2

-

3

0102611

علم الداللة

2

2

-

3

0102612

االتجاهات الحديثة فى علم الترجمة

2

2

-

3

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية(  4ساعات معتمدة)
ً
من داخس الشعبة (  2ساعة معتمدة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0102613

المعجمية

2

-

-

2

0102614

علم األسلوب E

2

-

-

2

0102615

اللسانيات واألدب

2

-

-

2

متطلب
سابق
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المقررات االختيارية

من خارج الشعبة(  2ساعة معتمدة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0102605

دراسات شكسبيرية ( شعبة األدب )

2

-

-

2

0102606

األدب العالمي

( شعبة األدب )

2

-

-

2

0102607

أدب المرأة

( شعبة األدب )

2

-

-

2

0102608

األدب والفن

2

-

-

2

( شعبة األدب )

متطلب
سابق

عدد ساعات رسالة الماجستار ( 34ساعة معتمدة)

الرقم

ثانيا :درجــة الدكتــوراه 60( :ساعة معتمدة)
ً
أوالً :المقررات اإلجبارية (  9ساعات معتمدة)

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

محاضرات

تطبيقات

ميداني

0102708

علم لغة النص

3

-

-

3

0102709

السميوطيقا

3

-

-

3

0102710

فلسفة اللغة

3

-

-

3

الكودي

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية(  6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب مقررين 6 (=3x2ساعات معتمدة)
الرقم

الكودي

المقــــــــررات

الوحدات

الساعات المعتمدة
محاضرات

تطبيقات

ميداني

0102711

لسانيات حاسوبية

2

2

-

3

0102712

دراسات في اللسانيات التقابلية

2

2

-

3

0102713

تحليل الخطاب

2

2

-

3

0102714

مباحث اللسانيات االجتماعية

2

2

-

3

عدد ساعات رسالة الدكتوراه(  45ساعة معتمدة)

متطلب
سابق
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اللغــــــة اإلنجليزيــــــة وآدابهـــــــا
( ) 02
أوالً :درجــة المـاجستاـر

 .1شعبـةاألدب

 المقــررات اإلجبـــاريــة
 0102601النقد األدبي الحديث والمعاصر
محــاضــرات
 2سـاعـة معتمــدة

تطبيقات
 2ساعة معتمدة =

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :تعريف الطالب بمقدمة لمدارس النقد األدبي الحديث والمعاصر.
المحتوى العلمي :ويبدأ المنهج بتقديم لنظرية فردينانااد دوسوسااير عاان الماادلول فااى اللغويااات
تمهيدا لعرض المدارس النقدية ذات األساس اللغااوي والبنيويااة والتفكيكيااة ،ويتطاارب الماانهج بعااد
ذلك لعرض مدرسة باختين ثم المدرسة التأريخية الحديثااة ونظرياات نقااد مااا بعااد االسااتعمار ومااا
بعد الحداثة .
وتتمحور الدراسة حول ثالث نقاط أساسية:
 )1المحاضرات
 )2النصوص النقدية الهم النقاد بكل مدرسة
 )3حلقات نقاشية بقوم بها الطالب
كما تتطلب الدراسة من الطالب القراءة المتوسعة عن هااذه الماادارس النقديااة وكااذلك إعااداد بحااث
تطبيقي عن أحد االتجاهات النقدية في نهاية الدراسة.
المــراجــع:
1. Contemporary Literary Criticism: Literary and Cultural Studies. Ed.
Robert Con Davis, et al. New York: Longman, 1990.

 0102602الشعراإلنجليزى الحديث والمعاصر
محــاضــرات

تطبيقات

 2سـاعـة معتمــدة

 2ساعة معتمدة =

 3ساعات معتمدة

الهاادف التعليمااي :معرفااة الطلبااة بابعض أشااعار المشاااهير ماان الشااعراء األوربيااين وخاصااة
الذين أثروا على الشعر اإلنجليزي.
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المحتوى العلمي :يتضمن هذا المقرر مراجعة سريعة للمقررات الخاصااة بمرحلااة الليسااانس
حتى يتسنى للطلبة فهم الفترة الحديثة خاصة فى البالد الناطقااة باللغااة اإلنجليزيااة باادءا بالواليااات
المتحدة وإنجلترا.
وذلك باإلضافة إلى بحث يقدم فى آخر العااام الدراسااي باإلضااافة إلااى التماارين المسااتمر علااى نقااد
النصوص الشعرية .
المــراجــع:
2. The Norton Anthology of Modern Poetry. Ed. R. Ellman and R. Oclaior.
New York, 1993.

 0102603الرواية المعاصرة
محــاضــرات
 2سـاعـة معتمــدة

تطبيقات
 2ساعة معتمدة =

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :يسعى هذا المقرر إلى مناقشة وتحليل أهم الساامات واالتجاهااات التااى تميااز
الروايااة المعاصاارة  ،ماان أهااداف المقاارر أيضااا التركيااز علااى تطااور أساااليب الساارد ماان ناحيااة
وتعامل الروائيين مع ظروف العصر الحديث التى تتسم بالتعقيد الشديد من ناحية أخرى
المحتااوى العلمااي :ال يقتصاار المقاارر علااى الروايااة البريطانيااة واألمريكيااة باال يمتااد ليشاامل
أيضا الرواية المكتوبة باإلنجليزية التى أطلق عليها اسم رواية ما بعااد الكولونيالااة وهااى األعمااال
الروائية التى تعبر عن آراء وأصوات فئات وعرقيات غير أوروبية أو أمريكية كانت تعااانى ماان
التهميش فى الماضي وتنتمى الصول آسيوية أو أفريقية أو من أمريكا الجنوبية .
والتركيز على تطورأساليب السرد من ناحية وتعامل الروائيين مع ظروف العصر الحااديث التااى
تتساام بالتعقيااد الشااديد ماان ناحيااة أخاارى ويشاامل ذلااك التطااور الهائاال فااى وسااائل االتصااال وتعاادد
العرقيات والثقافات داخل المجتمع الحديث وتأثير تلااك المتغياارات علااى شااكل ومضاامون الروايااة
الحديثة .
المــراجــع:
1. Booth, Wayne. The Rhetoric of Fiction.
2. Hutcheon, Linda. A Theory of Parody: The Teaching of Twentieth
Century Art Forms.
 0102604المسرح المعاصر

محــاضــرات
 2سـاعـة معتمــدة

تطبيقات
 2ساعة معتمدة =

 3ساعات معتمدة
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الهدف التعليمي :تعريف الطالب بأشااهر األعمااال المساارحية لبيكياات وبونبسااكو وأوزبااورن
وستوبارد وغيرهم.
المحتااوى العلمااي :يباادأ المقاارر بخلفيااة ثقافيااة تشاامل السياسااة والاادين والفاان واألدب للقاارن
العشرين .
ويتناااول المقاارر بالتحليااال والمقارنااة بعااض مااان أشااهر األعمااال المسااارحية لبيكياات وبونبساااكو
وأوزبورن وستوبارد وغيرهم.
المــراجــع:
1- Brandt, George W. Modern Theories of Drama: A Selection of Writings on
Drama and Theatre (1859-1990). 1999.

 المـقررات االختيــــاريــــة
 0102605دراسات شكسبيرية
محــاضــرات
 2سـاعـة معتمــدة
الهدف التعليمي :دراسة الطالب لمسرحيات شكسبير ومقارنتها بمسرحيات أخرى من نفااس
العصر.
المحتوى العلمي :يبدأ المقرر بإعطاء خلفية مسرحية وثقافية لعصر شكسبير ثم يتطرب إلااي
بعض الموضوعات التى تتكرر فى المسرحيات مااع إجااراء مقارنااات بااين مسارحيات شكساابيرية
وأخرى من نفس العصر .
المــراجــع:
1- Greenblatt, Stephen. The Greenblatt Reader. Ed. Michael Payne, 2005.

 0102606األدب العالمى E
محــاضــرات
 2سـاعـة معتمــدة
الهدف التعليمي:الهدف ماان هااذه المااادة هااو تعريااف طالااب الدراسااات العليااا باااألدب العااالمى
والذى لم يتعرض إليه فى دراساته السابقة.
المحتوى العلمي :فتتضمن المادة روايات أوروبية فى القرنين التاسع عشاار والعشاارين ،كمااا
تتضمن األدب الجديد الذى ظهر فااى الاادول التااى تحااررت ماان االسااتعمار ،ومنهااا الهنااد،

74

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

وجزر الكاريبى وشمال وجنوب أفريقيااا .ويقااوم الطالااب بالتحلياال الاادقيق لهااذه الروايااات
الكتشاف العناصر المميزة لها والظروف السياسية واالجتماعية التى انتجتها.
المـراجـع:
1- The Norton Anthology of World Masterpieces. Volume 2: Since the
Renaissance. New York and London: W.W. Norton & company, 1992.
2- The Oxford Guide to Contemporary World Literature. Ed. John Sturrock.
Oxford: OUP, 1997.
" 0102607أدب المرأة"

محــاضــرات
 2سـاعـة معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بإبداعات المرأة األدبيااة وأسااهاماتها فااى
الروايااة والقصااة القصاايرة والشااعر والساايرة الذاتيااة سااواء فااى الحضااارة العربيااة أو الحضااارات
المختلفة األخرى.
المحتااوى العلماااي :التركيزعلاااى إباااداعات المااارأة األدبياااة وأساااهاماتها فاااى الرواياااة والقصاااة
القصيرة والشعر والسيرة الذاتية سااواء فااى الحضااارة العربيااة أو الحضااارات المختلفااة األخاارى،
مااع التركيااز خاصااة علااى كتابااات الماارأة الغربيااة مثاال مااارى ولسااتونكرافت وفيرجينيااا وولااف
وسيمون دى بوفوار والمرأة العربية بدءا ماان عائشااة التيموريااة وحتااى لطيفااة الزيااات ورضااوى
عاشور والمرأة األفريقية مثل بيسى هيد وأوجونيمى.
المــراجــع:
1- The Norton Anthology of Literature by Women: The Tradition in English.
Eds. Sandra M. Gilbert and Susan Gubar. 1996.

 0102608األدب والفن
محــاضــرات
 2سـاعـة معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إعطاء خلفيااة للطااالب عاان تاااريخ األدب اإلنجلياازي ماان
العصااور القديمااة إلااي العصاار الحااديث  ،ودراسااة كيااف نشااأ كاال ماان األدب والفنااون فااى أوروبااا
بريطانيا وأيرلندا و يتم باالستعانة ببعض التسجيالت واألفالم.
المحتوى العلمي :يشتمل على خلفية عن تاريخ األدب اإلنجليزي ماان العصااور القديمااة إلااي
العصر الحديث باإلضافة إلااي التطااور التاااريخي للفنااون المختلفااة ماان الموساايقى ،الرساام ،النحاات
وغيرها .

75

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

ضا على دراسة نشأة كل من األدب والفنون فااى أوروبااا بريطانيااا وأيرلناادا
ويشتمل هذا المقرر أي ً
و يتم باالستعانة ببعض التسجيالت واألفالم.
وهذا المقرر يتطلب إطالع الطالب على النصوص األدبية التى تأثرت بمختلف أنواع الفنون من
موسيقى ونحت وغيرها وبالعكس .وهذه الطريقة سااوف يجااد الطاالب فرصااة خصاابة لتااذوب أي
عمل أدبي.
المــراجــع:
1. Roe, Betty D. and Elinor P. Ross. Integrating Language Arts Through
Literature and Thematic Units. 2005.

 المـقررات االختيــــاريــــة من خارج الشعبة
 0102613المعجميـــــة (شعبة اللسانيات والترجمة)
 0102614علم األسلوب (Eشعبة اللسانيات والترجمة)
 0102615اللسانيات واألدب (شعبة اللسانيات والترجمة)

ثانيــــًا :درجــة الدكتــوراه
 المقــــررات اإلجباريــة
 0102701دراسات في القرن الثامن عشر
محــاضرات
 3ساعات معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب باألنواع األدبية المختلفة وخلفياتها
التاريخية والثقافية.
المحتوى العلمي:
تتناول الدراسة األنواع األدبيااة المختلفااة ماان كتابااات صااحفية ،وشااعر ،ومساار والروايااة
التى ظهاارت فااى ذلااك القاارن ـ مااع التركيااز علااى الخلفيااة التاريخيااة والثقافيااة وتطبيااق بعااض ماان
الدراسات النقدية الحديثة على هذه الفترة0
المراجــع:
Woloch, Iser. Eighteenth Century Europe: Tradition and Progress 1715 – 1789

1.

)Ravel, Jeffrey S. and Linda Zionkowski. Studies in Eighteenth Century Culture (Vol. 35

2.
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0102702األدب األمريكى المعاصر
محــاضرات
 3ساعات معتمدة
الهدف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بالتعدديااة الثقافيااة التااى تتساام بهااا
الحياه االمريكية المعاصرة.
المحتوى العلمي:
تتناااول الدراسااة التعدديااة الثقافيااة التااى تتساام بهااا الحياااه االمريكيااة المعاصاارة وتقساام
الدراسااة إلااى بيئااات عرقيااة مختلفااة مثاال األفاارو أمريكااى اآلساايوى ـ أمريكااى واالساابانألاألمريكى
والعربى -األمريكى0
المراجــع:
The Heath Anthology of American Literature

1.

 0102703دراسات فى العصر الفيكتورى
محــاضرات
 3ساعات معتمدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب ب ااألنواع االدبيااة المختلفااة لهااذا
العصر ،مع التركيز على الخلفية الثقافية والسياسية واالقتصادية لهذا

العصر.

المحتوى العلمي:
تشمل الدراسة األنواع االدبية المختلفة لهذا العصر من رواية وشعر ومسر ونثاار فنااى مااع
التركيز على الخلفيااة الثقافيااة والسياسااية واالقتصااادية لهااذا العصاار .تطبااق بعااض ماان النظريااات
النقدية الحديثة مثل نظريات ماركس وفوكو وادوارد سعيد.
المراجــع:
Newsome, David. The Victorian World Picture.

1.

 المقــــررات االختياريــة
 0102704رواية ما بعد الحداثه
محــاضــرات
 2سـاعـة معتمــدة

تطبيقات
 2ساعة معتمدة =

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب ببعض من الروايااات األكثاار شااهرة
لهذه المدرسة األدبية الحديثة.
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المحتوى العلمي:
تركااز هااذه الدراسااة علااى بعااض ماان الروايااات األكثاار شااهرة لهااذه المدرسااة األدبيااة الحديثااة مااع
التركيز على الفلسفة األدبية والسياسية لهذه المدرسة.
المراجــع:
Lyotard, Francois. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge

1.

Hutcheon, Linda. Narcissistic Narrative: The Metafictional Parody

2.

 0102705أدب السير والسيره الذاتية
محــاضــرات
 2سـاعـة معتمــدة

تطبيقات
 2ساعة معتمدة =

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطااالب بباادايات الساايره الذاتيااه فااي كتابااات
اوجستين وتطوراتها الكبرى.
المحتوى العلمي:
تركز هذه الدراسة على بدايات السيره الذاتيااه فااي كتابااات اوجسااتين ثاام التطااور الكبياار
الذى طرأ على هذا النوع األدبى بداية من القرن الثامن عشر مع التركيز على نصااوص ماان كاال
حقبه.
المراجــع:
1. Kendall, Paul. The Art of Biography

 0102706دراســــــات ثقافيـــة
محــاضــرات
 2سـاعـة معتمــدة

تطبيقات
 2ساعة معتمدة =

 3ساعات معتمدة

الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بااتالحم الحضااارات المختلفاااة
والثأثيرات المتبادله مما يقدم خلفية تاريخية خصبة لدراسة األدب
المحتوى العلمي:
تركز هذه الدراسة على تالحم الحضارات المختلفة والثأثيرات المتبادله مما يقدم خلفية
تاريخية خصبة لدراسة األدب .تبدأ الدراسة بالحضارة اليونانية وتاثيرها على الحضارة العربية
ثم تأثير الحضارة العربية اإلسالمية على عصر النهضة االوربية.
المراجــع:
Daniel, Norman. The Arabs and Medieval Europe

1.

Manchester, William. A World Lit Only by Fire: The Medieval Mind and the

2.

Renaissance
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0102707األدب باللغة اإلنجليزية
تطبيقات

محــاضــرات
 2سـاعـة معتمــدة

 2ساعة معتمدة =

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بالنصااوص األدبيااة المكتوبااة فااي
الحقبة التي تسمى ما بعد الكولونيالية.
المحتوى العلمي:
تركز الدراسة على النصوص األدبية المكتوبة في الحقبة التااي تساامى مااا بعااد الكولونياليااة والتااي
تنقساام عااادة إلااى األدب األفريقااي – األدب الهناادي – األدب األيرلناادي – وأدب العااالم الجدياااد.
تطبق النظريات النقدية لسعيد وسبيفاك وهومي بابا.
المراجــع:
Ashcroft, Bill. The Empire Writes Back

1.

 .2شعبة اللسانيات والترجمة
أوالً :درجــة الماجستيـــر

 المقــررات اإلجبـــاريــة
 0102609الصوتيات والفونولوجيا
محــاضــرات
 2سـاعـة معتمــدة

تطبيقات
 2ساعة معتمدة =

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :تعريف الطالب بالدراسات المتقدمة في مجال الصوتيات والفونولوجيا فااي
اللغة اإلنجليزية.
المحتوى العلمي :يقدم هذا المقرر الموضوعات اآلتية :
 دراسة متقدمة للصوائت في اللغة اإلنجليزية دراسة متقدمة للصوامت فى اللغة اإلنجليزية المقطع والظواهر الفوقطعية فى النبر والتنغيم نظرية المالمح الفارقة العمليات الفونولوجية -القواعد الفونولوجية
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 مع قيام الطالب ببعض األبحاث في مجال الصوتيات والفونولوجياالمــراجــع:
1. Catford, J.C., A Practical Introduction to Phonetics, Oxford University
Press, 2002.
2. Clark, John; Yallop, Colin, An Introduction to Phonetics and
Phonology, Blackwell Publishers, 1995.
3. Davenport, Mike; Hannahs, S.J. Introducing Phonetics and Phonology, A
Hodder Arnold Publication, 2005.
4. Ladefoged, Peter, A Course in Phonetics, Heinle, 2000.
5. Laver, John et al., Principles of Phonetics, Cambridge University Press,
1994.
6. Small, Larry H., Fundamentals of Phonetics : A Practical Guide for
Students, Allyn & Bacon, 2004.

 0102610األبنية والتراكيب
محــاضــرات
 2سـاعـة معتمــدة

تطبيقات
 2ساعة معتمدة =

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :يدرس الطالااب األبنيااة الصاارفية واالشااتقاقية مااع دراسااة التقابليااة بينهااا فااي
اإلنجليزيااة والعربيااة والمدرسااة التحويليااة ونظريااة االبنيااة المعتماادة علااى الفونولوجيااة واأللفاظ
نظريااات تحلياال الخطاااب آلتااي تتجاااوز الجملااة وتعنااى بااالفقرة ،والمدرسااة التحويليااة فااى النحااو
والمدارس الحديثة التى نتجاات عنهااا مثاال المينيماليااة ،ويقااوم الطااالب بعاارض مضاامون الفصااول
المختلفة فى الكتب والمراجع المتخصصة مع مناقشتها مع الزمالء واألساتذة في الفصل .
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على دراسة األبنية الصرفية الدراسة التقابليااة بينهااا فااي
اإلنجليزياااة والعربياااة كماااا يااادرس الطالاااب المدرساااة التحويلياااة ونظرياااة االبنياااة المعتمااادة علاااى
الفنولوجيااة واأللفاااظ ونظريااات تحلياال الخطاااب آلتااي تتجاااوز الجملااة وتعنااى بااالفقرة ،وياادرس
الطالب كذلك المدرسة التحويلية فى النحو والمدارس الحديثااة التااى نتجاات عنهااا مثاال المينيماليااة،
ويقوم الطالب بعرض مضمون الفصول المختلفة فى الكتب والمراجع المتخصصة مااع مناقشااتها
مع الزمالء واألساتذة في الفصل .
المــراجــع:
1. Aarts, Bas, English Syntax and Argumentation, Macmillan, 1997.
2. Ackema, Peter, Arguments and Agreement,Not Yet Published
ISBN13: 9780199285730ISBN10: 019928573Xhardback, Aug 2006
3. Bailey, Charles-James N., Essays on Time-Based Linguistic Analysis,
Oxford University Press, 2005
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4. Binnick, Robert I, Time and the Verb: A Guide to Tense and Aspect,
Oxford University Press, 1991
5. Katamba, Francis, Morphology, Macmillan, 1993.
6. Radford, Andrew, Transformational Grammar, Cambridge University
Press, 1988.
7. Spencer, Andrew, Morphological Theory, Blackwell Textbooks in
Linguistics, U.K., 1998

 0102611علم الداللة
محــاضــرات
 2سـاعـة معتمــدة

تطبيقات
 2ساعة معتمدة =

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :يهذف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمباحث علم الداللة اللفظي ،وأفكااار
ونظريااات العلماااء المختلفااين ووجهااات نظاارهم بصاادد قضااايا دالليااة متنوعااة ،وتوجيااه الطااالب
صوب األبحاث المقارنة والتقابلية بوجه خاص .
المحتااوى العلمااي :يتناااول الماانهج النظريااات الحديثااة والمعاصاارة فااى مجااال علاام الداللااة ،
التركيز على مباحث علم الداللة اللفظي ،ويقوم الطالب بدراسة المراجع األساسية وتقديم عرض
ملخص لما جاء بها ماان أفكااار ونظريااات مااع المقارنااة مااا بااين أراء العلماااء المختلفااين ووجهااات
نظرهم بصدد قضايا داللية متنوعة من قبيل النفااى والتااراداف والتضاااد والضااامة ومااا الااى ذلااك،
ويتعين على الطااالب االطااالع علااى أحاادث األبحاااث فااى مجااال علاام الداللااة ماان خااالل المكتبااات
المتخصصااة "واالنترناات " علااى أن يقااوم كاال طالااب بإعااداد خطااة بحااث قصااير فااى نطاااب علاام
الداللة فى نهاية العام  ،مع تشجيعهم على التوجه صوب األبحاث المقارنة والتقابلية بوجه خاص
.
المــراجــع:
1. Cruse, D. A. (1987), Lexical Semantics, Cambridge University Press
Hofmann, (1994), Realms of Meaning
2. Lyons, J. (1996), Linguistic Semantics, Cambridge University Press
Palmer, F. R. (1971), Semantics, Cambridge University Press

 0102612االتجاهات الحديثة فى علم الترجمة
محــاضــرات
 2سـاعـة معتمــدة

تطبيقات
 2ساعة معتمدة =

 3ساعات معتمدة
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الهدف التعليمي :تعريف الطالب بهذا المنهج أمر ضرورى لتكون الدراسة بالسنة التمهيدية
للماجستير فى شعبة اللسانيات امتدادا طبيعيا لدراسة طالب هذه الشعبة فى مرحلة الليسااانس فااى
شعبة اللغـــة والترجمة .
المحتوى العلمي:يحتوى المنهج على دراسة متعمقة ألحدث االتجاهات المعاصرة فااى مجااال
نظريات الترجمة من تواصلية ودالليااة الااى نصااية وخطابيااة مااع التعاارف علااى النماااذط التقييميااة
المختلفة التااى يقترحهااا البحاثااة المعاصاارون ،كمااا يقااوم الطااالب باااالطالع علااى أحادث األبحاااث
العلمياااة فاااى مجاااال الترجماااة مااان منظاااور لساااانى ماااع تقاااديمهم لعاااروض نقدياااة لتلاااك األبحااااث
والدراسااات والنظريااات وتكليااف كاال ماانهم باعااداد تصااور لبحااث قصااير يضااطلع بااه الطالااب فااى
مجال نظريات الترجمة مع التركيز على الترجمة من اإلنجليزيااة إلااى العربيااة وماان العربيااة إلااى
إنجليزياااة  .ويالحاااظ أن وجاااود هاااذا المااانهج أمااار ضااارورى لتكاااون الدراساااة بالسااانة التمهيدياااة
للماجستير فى شعبة اللسانيات امتدادا طبيعيا لدراسة طالب هذه الشعبة فى مرحلة الليسااانس فااى
شعبة اللغـــة والترجمة .
المـراجـع:
1- Catford, J.C. (1965), A Linguistic Theory of Translation. Oxford University
Press. U.K. Gentzler, Edwin, (2001), Contemporary Translation Theories, Great
Britain, Cromwell Press Ltd.
2- Hatim, B. and Mason (1990), Discourse and the Translator, New York,
U.S.A, Longman Inc.
3- Hardwick, Lorna. Translating Words, Translating
Cultures. London: Duckworth, 2000.
4- Larson, M. (1984), Meaning-Based Translation: A Guide To Cross-Language
Equivalence, University Press of America, Inc., U.S.A.
5- Newmark, Peter (First edition 1981. Edition Used 1988-A), Approaches To
Translation, Prentice Hall. U.K.
6- Newmark, Peter (1988-B), A Textbook of Translation, Prentice Hall, U.K.
7- Parks, Tim (1998), Translating Style, Cassell, Wellington House.
8- Toury, Gideon (1980), In Search of a Theory of Translation, Tel Aviv, Israel,
The Porter Institute for Poetics and Semiotics, Academic Press, Jerusalem.

 المـقررات االختيــاريـة من داخل الشعبة
 0102613المعجميـــــة
محــاضــرات
 2سـاعـة معتمــدة
الهدف التعليمي:
ينقساام الماانهج إلااى شااقين  ،العربااى واالنجلياازى  .وياادرس الطالااب التااراث العربااي المعجمااى
وأنواع المعاجم العربية والمدارس المعجمية المختلفة ويعرط على المعاجم الحديثة سااواء أحاديااة
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اللغة منها أم الثنائية .أما الشق االنجليزى فيدرس أحاادث النظريااات فااى مجااال المعجميااة وأنااواع
المعاااجم ماان تصااورية الااى أبجديااة وماان تقليديااة الااى إلكترونيااة  ،مااع دراسااة الماادارس المختلفااة
للتعريف وكيفية اختيار المادة وتجميعها ومعالجة المداخل وعناصرها المتعددة .
المــراجــع:
1- Hartmann, R.R.K. Teaching and Researching Lexicography, Longman, 2001.

 0102614علـــم األسلـــوب E
محــاضــرات
 2سـاعـة معتمــدة
الهدف التعليمي :يهاادف الماانهج الااى تعريااف الطالااب بعلاام األساالوب الحااديث والااذي ظهاارت
بداياته فى أوائل القرن العشرين مااع تشااارلز وليااو سبيتساار باعتباااره فرعااا ماان فااروع علاام اللغااة
التطبيقى .
المحتااوى العلمااي :يركااز علااام األساالوب علااى وصااف الخصااااص االساالوبية وتحليلهااا فاااى
نصوص تنتمى إلى سجالت لغوية مختلفة ،ومع تطور علم اللغة الحديث فقد اسااتفادت الدراسااات
االساالوبية اسااتفادة جمااة ماان الماادارس اللغويااة المختلفااة ماان اللسااانيات البنيويااة والنحااو التولياادى
التحااويلى جنبااا الااى جنااب مااع الماادارس الحديثااة فااي النقااد األدبااي مثاال البنيويااة ومااا بعااد البنيويااة
والتفكيكية وما إلي ذلااك ،وبااذا أصاابح علاام األساالوب مبحثااا أكاديميااا يحظااى باهتمااام الباااحثين فااي
مجال اللسانيات والدارسين في مجال األدب على حد سواء.
المــراجــع:
1- Halliday, M.A.K. An Introduction to Functional Grammar, Third
Edition. Revised by Christian M. I. M. Matthiessen. London:
Arnold, 2004.
2- Leech, Geoffrey N. A Linguistic Guide to English Poetry, London:
Longman, 1969.
3- Leech, Geoffrey N & M.H. Short. Style in Fiction, London:
Longman, 1981.
4- Short, Michael H. Exploring the Language of Poems, Plays, and
Prose, Harlow: Longman , 1996
5- Talib, Ismail S. The Language of Postcolonial Literatures: An
Introduction, London: Routledge, 2002.
6- Wales, Katie. Dictionary of Stylistics. London: Longman, 1989.

 0102615اللسانيات واألدب
محــاضــرات
 2سـاعـة معتمــدة
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الهدف التعليمي :يهدف المنهج الى تعريف الطالب بالمباحث المشتركة مابين العلوم اللسانية
والدراسات األدبية على ضوء التطورات الحديثة فى المجالين معا.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على أساسيات دراسة األنماط اللغوية وتحليل الخطاب
والتناص واستخداماتها فى مجال دراسة النصوص األدبيااة دراسااة وصاافية وتحليليااة وتقااوم هااذه
النصوص على أسس موضوعية إلي حد بعيد ارتكانا إلي معايير لسانية قياسية ،ويشااتمل الماانهج
على جانب تطبيقي يتمثل في تدريب الطالب على االستفادة من الدراسة النظرية فى هذا المجااال
العداد أبحاث قصيرة تقوم على دراسة نماذط أدبية منتقاة .
المــراجــع:
1- Halliday, M.A.K. An Introduction to Functional Grammar. Third
Edition. Revised by Christian M. I. M. Matthiessen. London:
Arnold, 2004.
2- Hasan, Ruqaiya. Linguistics, Language and Verbal Art. Deakin
UP, 1985.
3- Carter, Ronald (Ed.). Language and Literature. London: Unwin,
1982.

 المـقررات االختيــاريـة من خارج الشعبة
 0102605دراسات شكسبيرية (شعبة األدب)
0102606األدب العالمي (Eشعبة األدب)
 0102607أدب المرأة (شعبة األدب)
 0102608األدب والفن (شعبة األدب)

 المـقررات االختيــاريـة من خارج القســم( لطالب الشعبتين)
 0101624موضوع خاص في النحو العربي(قسم اللغة العربية وآدابها)
0103601األدب الفرنسي الحداا والمعاصر (قسم اللغة الفرنسية وآدابهـا)
 0111603علـم اللغة الحــاسـوبي (مستوى متقدم ـ( )1قســم الصوتيـات)
0111615إحصـــاء متقـــدم (قســم الصـوتيــات)

ثانيًــا :درجــة الدكتـــوراه
 المقررات اإلجبارية
 0102708علم لغة النص
محــاضــرات
 3سـاعـات معتمــدة
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الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمدخل إلى علم لغة النص.
المحتوى العلمي:
تقدم الدراسة مدخال إلااى علاام لغااة الاانص يتناااول معااايير هااذا العلاام والتطااور التاااريخي لااه
والمدخل اإلجرائي الذي يقوم عليه مع مجماال ماان التطبيقااات األساسااية لااه تأسيسااا علااى المعااايير
النصية السبعة من تضام وتقارن وقصدية وتقبلية وموقفية وإعالمية وتناص
المراجع
Robert Dooley and Stephen Levisohn, Analyzing Discourse: A Manual of Basic Concepts,

1.

SIL International, 2001.

 0102709السيميوطيقا
محــاضــرات
 3سـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمدخل إلى علم السيميوطيقا وإلقاء
الضوء على نشأته والعالقة بينه وبين العلوم األخرى ذات الصلة.
المحتوى العلمي:
تقدم الدراسة مدخال إلااى علاام الساايميوطيقا وتقااوم بإلقاااء الضااوء علااى نشااأته والعالقااة بينااه
وبااين العلااوم األخاارى ذات الصاالة مثاال علاام الداللااة ومثاال التداوليااة مااع ربطااه بالماادارس اللغويااة
والنقدية المختلفة من قبيل المدرسة البنائية والدراسات األنثروبولوجية للغة واألدب.
المراجع
Harvey, Sandor, Semantic Perspectives, London, Allen and Lenvin, 1982.

1.

Hawkes, Terence, Structuralism and Semiotics, London and New York, Routledge, 1983

2.

(with revised bibliography).

 0102710فلسفة اللغة E
محــاضــرات
 3سـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمنهج فلسفة اللغة ودراسة مبادئهااا
األولى ومحاولة تفسيرها تفسيرا عقليا مجردا.
المحتوى العلمي:
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وتعنى دراسة فلسفة اللغة بمحاولة التعرف على اللغة من حيث هااي أداة تعبيريااة ووظيفااة
اجتماعيااة وعالقااة وجدانيااة قائمااة بااين ذات اإلنسااان ومحيطااه ،بااين الفاارد ومجتمعااه .ونعاارض
الدراسة كذلك لنشأة فلسفة اللغااة فااي العصااور القديمااة والوساايطة ماان ماادارس توقيفيااة وتواطؤيااة
إلى صورتها الحديثة من دراسة ألفعال الخطاب ومااا إلااى ذلااك مسااائل فكريااة وعلميااة ال تتأسااس
على توجهات أيديولوجية أو عقيدية مسبقة.
المراجع:
William G. Lycan, Philosophy of Language: A Contemporary Introduction, Routledge,

1.

2000.

 المقررات االختيارية
 0102711لسانيات حاسوبية
محــاضــرات
 2سـاعـة معتمــدة

تطبيقات
 2ساعة معتمدة =

 3ساعات معتمدة

الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بكيفيااة معالجااة القضااايا ذات الصاالة
بأبحاث الطالب.
المحتوى العلمي:
تعنااى هااذه الدراسااة بمعالجااة القضااايا ذات الصاالة بأبحاااث الطااالب المشاااركين فااي برنااامج
الدراسااة للحصااول علااى درجااة الاادكتوراه ،علمااا بااأن جميااع الطااالب قااد ساابقت لهاام دراسااة هااذا
المبحث في مرحلة الليسانس.
المراجع:
 قراءات متنوعة تختلف باختالف األبحاث المعنية. 0102712دراسات في اللسانيات التقابلية
محــاضــرات
 2سـاعـة معتمــدة

تطبيقات
 2ساعة معتمدة =

 3ساعات معتمدة

الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بكيفيااة معالجااة القضااايا ذات الصاالة
بأبحاث الطالب.
المحتوى العلمي:
تعنااى هااذه الدراسااة بمعالجااة القضااايا ذات الصاالة بأبحاااث الطااالب المشاااركين فااي برنااامج
الدراسااة للحصااول علااى درجااة الاادكتوراه ،علمااا بااأن جميااع الطااالب قااد ساابقت لهاام دراسااة هااذا
المبحث في مرحلة الليسانس.
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المراجع:
 قراءات متنوعة تختلف باختالف األبحاث المعنية. 0102713تحليل الخطاب
محــاضــرات
 2سـاعـة معتمــدة

تطبيقات
 2ساعة معتمدة =

 3ساعات معتمدة

الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بكيفيااة معالجااة القضااايا ذات الصاالة
بأبحاث الطالب.
المحتوى العلمي:
تعنااى هااذه الدراسااة بمعالجااة القضااايا ذات الص الة بأبحاااث الطااالب المشاااركين فااي برنااامج
الدراسااة للحصااول علااى درجااة الاادكتوراه ،علمااا بااأن جميااع الطااالب قااد ساابقت لهاام دراسااة هااذا
المبحث في مرحلة الليسانس.
المراجع:
 قراءات متنوعة تختلف باختالف األبحاث المعنية. 0102714مباحث اللسانيات االجتماعية
محــاضــرات
 2سـاعـة معتمــدة

تطبيقات
 2ساعة معتمدة =

 3ساعات معتمدة

الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بكيفيااة معالجااة القضااايا ذات الصاالة
بأبحاث الطالب.
المحتوى العلمي:
تعنااى هااذه الدراسااة بمعالجااة القض اايا ذات الصاالة بأبحاااث الطااالب المشاااركين فااي برنااامج
الدراسااة للحصااول علااى درجااة الاادكتوراه ،علمااا بااأن جميااع الطااالب قااد ساابقت لهاام دراسااة هااذا
المبحث في مرحلة الليسانس.
المراجع:
 -قراءات متنوعة تختلف باختالف األبحاث المعنية.
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التخصصــات

القســم العلمــي

اللغة الفرنساـة وآدابها
الرقم الكودي ()03

تخصـــص عـــــام

* يمــنح القســم درجتــي الماجســتار والــدكتوراه

في اآلداب:

درجة الماجستار ( 50ساعة معتمدة)
درجة الدكتوراه ( 60ساعة معتمدة)
أوالً :درجــة الماجستاـر 50(:ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية (  10ساعة معتمدة)

الرقم

0103601
0103602
0103603
0103604
0103605

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

األدب الفرنسى الحديث والمعاصر

2

-

-

2

األدب المقارن F

2

-

-

2

النقد الحديث والمعاصر

2

-

-

2

اللغويات واألسلوبية

2

-

-

2

مناهج البحث

2

-

-

2

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية(  6ساعات معتمدة)
ً
من داخس القسـم (اختار الطالب مقررين 4 =2Xساعة معتمدة)
الرقم

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0103606

تاريخ األدب الفرنسى

2

-

-

2

0103607

األدب الفرنكفونى

2

-

-

2

0103608

األدب العالمى F

2

-

-

2

0103609

المسر الحديث والمعاصر

2

-

-

2

0103610

الشعر الفرنسي الحديث والمعاصر

2

-

-

2

متطلب
سابق
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0103611

أدب االستشراب

2

-

-

2

0103612

الحضارة الفرنسية ومناهجها

2

-

-

2

0103613

البيوطـيـقة

2

-

-

2

0103614

السيميوطيقا

2

-

-

2

المقررات االختيارية

من خارج القسـم (اختار الطالب مقرر واحد 2 =2Xساعة معتمدة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0106613

فلسفة الجمال ( قسم الفلسفة)

2

-

-

2

0112603

تقنيات اإلخراط المسرحى ( قسم المسر )

2

-

-

2

0101606

االتجاهات األدبية والنقدية المعاصرة( قســم
اللغة العــربيـة)
التاريخ الحديث والمعاصر

2

-

-

2

2

-

-

2

0103615

متطلب
سابق

عدد ساعــات رسالة الماجستار ( 34ساعة معتمدة)
ثانيا :درجــة الدكتــوراه 60( :ساعة معتمدة)
ً
أوالً :المقررات اإلجبارية (  10ساعات معتمدة)

الرقم

المقــــــــررات

الكودي
0103701
0103702

الساعات المعتمدة

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

الفكر العربي المعاصر

5

-

-

5

البراجماتية في اللغويات

5

-

-

5

ثانيا :المقررات االختيارية(  5ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب ًا
احدا  5 =5Xساعات معتمدة)
مقرر و ً

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0103703

الحضارة المعاصرة

5

-

-

5

0103704

النقد التطبيقي

5

-

-

5

متطلب
سابق

متطلب
سابق
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-

-

عدد ساعات رسالة الدكتوراه ( 45ساعة معتمدة)

5
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قســم اللغــة الفرنساــة وآدابهـــا
()03

المقـررات اإلجبـاريـة:

أوالً :درجــة المـاجستاـر

 0103601األدب الفرنسي الحداا والمعاصر
محـاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااى  :يهاادف هااذا المقاارر الااى دراسااة عميقااة ألحااد كتاااب القاارن الااـ  19والااـ20
ألهمية هذه الدراسة لفهم وتحليـل اعمال متميزة من األدب الفرنسـى.
المحتوى العلمى :يقوم الطالب بمقارنة العمل المنوط اليه مثل الجزء االو من البحااث عان
الزمن المفقود لمارسيل بروست بأعمال أخرى تنتمى الى القرن ال  19وكذلك اعمال تنتمي
الى القاارن ال 20ليباارز مااا هااو تقلياادى ومااا هوحااديث فااى مثاال هااذا العماال األدبااى ماان حيااث
المضمون والنقد والكتابة .
المـراجـع :
1- Marcel Proust , Du Coté de chez Swann , Gallimard 1954 .
2- Roland Barthes , Recherche de Proust , Seuil , 1980 .
3- Gérard Genette , Figures ll , Seuil , 1972 .
Figures lll , Seuil , 1972 .
4- Jean – Yves Tadié , Proust , Belfond , 1983
5- Antoine Compagnon , Proust entre deux siècles , Seuil 1989 .

 0103602األدب المقارن F
محـاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر الى تعـريف الطلبة باعمال ادبية بـلغات مختلفة ومن
بالد مختلفة وتشجيعهم علـى المقارنة بينها .
المحتوى العلمى  :دراسـة بعض االعمال األدبية لكاتبة جزائرية حول المرأة ووضعها فى
المجتمع ومقارنة ذلك بما جاء فى أعمال أدبية أخرى لكتاب فرنسيين و مصريين .
المراجـع :
1- Jacqueline Arnaud:Itinéraires et contactes de culture – L'harmattan. Tom 1
1985.
2- Charles bonne: La literature Algérienne de langue française et ses lectures,
Sherbrooke, Ed. naaman. 1973.
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 0103603النقد الحديــث والمعاصر
محـاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :تدريب الطالب على ممارسة اساليب النقد الحديث والمعاصـر .
المحتوى العلمى  :النقد الجديد  :البنيوى والنفسى واالجتماعى مع تطبيقات على
النصوص.
المراجــع :
Michel Jarrety , La critique littéraire française au XX siècle . P.U.F.
que sais – je , 1998.
Daniel Bergez et al , Introduction aux méthodes critiquespour l’analyse
littéraire Bordas , 1990 s
Antoine Compagnon , Le démon de la théorie . Ed. Du Seuil , Points ,
1998 .
 0103604اللغـويـــات واألسلوبيــة

1.
2.

3.

محـاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى

 :تدريب الطااالب علااى تحلياال النصااوص األدبيااة وفااـقا لمناااهج التحلياال

األسلوبى .
المحتوى العلمى  :دراسـة االسـلوبية من حيث التراكيب اللغوية والمقررات والبـالغـة .
المـراجـع:
1. Georges Molinié , La Stylistique,Paris, P.U.F, « Que sais-je» 1997 .

 0103605منــاهـج البحــث
محـاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :توجيه الباحث فى مجال الدراسات المختلفة التى يتعرف عليها عـن طريق
التعرف على المكتبات وتناول الكتب المختلفة الخاصة بالمـجال الذى تم اختياره وكذلك معرفة
طريقة عمل الهوامش والجداول وغيرذلك .،اما الدراسة العملية فتكون عن طريق اختيار
موضوع يتم انتقائه عن طريق المشرف عل البحث بالمشاوره مع الطالب ويتم تطبيق الدراسة
عمليا.
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المحتوى العلمي :دراسة نظرية على اسس ما جاء من قبل فى مـجال البحث العلمى  :مقوماته
ونظمه ودباجته الخ …….
الـمراجـع:
1- Amin Wassef : Méthodologie
2- Nafissa Abdel Fattah Schasch : Gérard de Nerval et la mythologie
égyptienne
3- Nafissa Abdel Fattah Schasch : Guy de Maupassant et le fantastique
Ténébreux - Paris - Nizet - 1983 .

 المقررات االختيارية من داخل القسم:
 0103606تاريخ األدب الفرنسي
محـاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :تعريف الطالب بتاريخ األدب الفرنسى عبر العصور.
المحتوى العلمـى  :بانوراما األدب الفرنسى من العصور الوسطى إلى وقـتنا الحاضر.
المراجـع :
1. R . Balibar , Histoire de la littérature française . Paris , P.U.F.
Que sais – je ? . 1991.
 0103607األدب الفرنكفونـــي
محـاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهــدف التعليمي  :ويقوم المنهج بدراسة مؤلفات عدد من هؤالء االدباء لتوضيح اتجاهاتهم
والموضوعات المختلفة التى تعرضوا اليها لتوضيح فكرهم من خالل مؤلفاتهم
باللغة الفرنسية.
المحتوى العلمـى  :وتشمل هذه المادة على البالد العربية والغربية وغيرها من البالدالتى ينتمى
اليها كتاب غير فرنسيين ولكنهم اهتموا باللغة الفرنسية وآدابها و ثقافتها وقاموا بالتعبير عن
فكرهم باللغة الفرنسية ومن بين هؤالء :الكتاب المصريين وكتاب المغرب العربى ( تونس
والمغرب والجزائر) واللبنانيين والسوريين وكذلك الكتاب السويسريين والبلجيكيين واالمريكيين
واالفارقة وغيرهم .
المراجـع :
1. Jean Marie Carré: Voyageurs français en Egypte .
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2. Nafissa Abdel Fattah Schasch : Gérard de Nerval et la
Mythologie égyptienne .
3. 3- Corina Bille : Oeuvres Completes .

 0103608األدب العالمـــي F
محـاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى تنويع وتوسيع آفاب الطالب.
المحتوى العلمى  :يختار الطالب بين :
 -1االدب االنجليزى :المسر اإلليزابيثى ،يحتوى المقررعلى مقدمة تعطى صورة عامة
التجاهات المسر اإلليزابيثى ،وفى هذا االطار يتناول المقرر مسرحيتين لشكسبير وهمـا:
هاملت ـ HAMLETوما كبيث MACBETH

 -2األدب السويسرى :الرواية فى بداية القرن ،20يحتوى المقرر على مقدمة عن مفاهيم
الرواية فى هذه الفترة من حيث األساليب والتقنيات ويستخدم فى هذه الدراسة نماذط من روايات
شارل فردينان راموز  -Ramuzوبالز سندرار.Cendrars
المراجـع :
1)Paul ARNOLD : Clef pour Shakespeare , Esotérisme de l’Oeuvre
Shakespearienne . Paris , Librairie Philosophique J. Vrin
2)Henri FLUCHÈRE : Shakespeare , dramaturge élisabéthain
) Paris, Gallimard ( Idées
3)Alfred BERCHTOLD : La Suisse Romande au cap du XXe siècle.
Portrait littéraire et moral . Lausane , Payot .
4)Manfred GSTEIGER : La Nouvelle Littérature romande .
Lausane éd . Bertil Galland .

 0103609المسرح الحديث والمعاصر
محـاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى :تعريف الطالب باهم اشكال وانواع المسر الفرنسى الحديث والمعاصر
علـى مسـتوى المـوضوعات واألداء الفنـى.
المحـتوى العلمى  -1 :مسـر البير كامو ( كاليجوال  ،وسوء التفاهم )
 .4جـان آنوى ( انتيـجون  ،والمتوحـشـة)
المــراجــع :
1. J.C. BRISVILLE : Camus
2. G. MARCEL
: L’Heure théatrale .

-
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3. R. QUILLIOT

 0103610الشعر الفرنسي الحديث والمعـاصــر
محـاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهـدف التعليمى  :دراسة التطور التاريخى للشعر الفرنسـى الحديث من بودلير الى
السريالية  ،ومنها الى الشعر المعاصر.
ويتم خالل هذه الدراسة تحليل بعض القصائد وفقا لقوائم معدة لقراءة مختارات من الشعر
تبعا لألشكال والصياغات الفنية التى تعبر عن مختلف االتجاهات الشعرية الذكورة.
المحـتوى العلمى -1 :نشأة الشعر الحديث – طرائف النظم الجديدة – من الشعر الحر الى
قصيدة النثر.
 -2العصر الجديد والطالئع الشعرية
 -3السيريالية
-4الشعر المعاصر – شعراء المضمون وشعراء الشكل.
المراجـع :
1- NADEAU Maurice , Histoire du surréalisme , Paris
Le Seuil , coll . « Points » , 1972 ( lère éd.,1948).
2- APOLLINAIRE Guillaume, Alcools , Paris , Poésie ,
Gallimard , 1971 .
3- ARAGON Louis , Les yeux d’Elsa , Seghers , 1942
)4- PREVERT Jacques , Paroles , Gallimard , 1945 ( rééd .1972

 0103611أدب االستشــــراق
محـاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :يهدف المقرر إلى دراسة تاريخ تطور الدراسات االستشراقية وكذلـك دراسـة
نماذط من األدب االستشراقى المعاصر .
المحتوى العلمى  :بداية حركة االستشراب فى أوروبا وتاريخ تطـور الدراسات االستشراقية
وعالقة االستشراب بالنظام السياسى – نصوص مختارة من األدب االستشراقى .
المــراجــع :
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1. Edouard Said , l’Orientalisme , Paris , Seuil , 1980 .
2. Maxime Rodinson , La Fascination de l’Islam , Paris ,
Maspero , 1980 .
3. Norman Daniel ,elIslam et l’occident , Paris , Editions
Du Cerf , 1993.

 0103612الحضارة الفرنسية ومناهجها
محـاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :التعرف على مفاهيم الحضارة والثقافة حاليا وعبر التاريخ من خالل
المدارس الفرنسـية المختلفة وأهمها مدرسة الحوليات.

حاةنكيى حايلةل  :من التاريخ التقلادى القائم على سرد األحداا الى الحضارة القائمـة
على دراسة حياة الشعوب وأسالاب الحياة وأنمـاط الثقـافة المـادية والروحـية.
المـراجــع :
1. Fernand Braudel , Ecrits sur l’histoire . Flammarion , 1969 .
2. Paul Veyne , Comment on écrit l’histoire Ed. Du Seuil, 1971 .
)3. Michel de Certeau , L’écriture de l’histoire Gallimard (N.R.F.
1975

 0103613البيوطيقا
محـاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :يهدف المقرر الى دراسة األدوات الفنية للنـص األدبى النثرى على
اعتباره وحدة بنائية متكاملة العناصر ألهمية ذلك فى تحديد وتحليل المكونات االصيلة لعملية
الكتابة واالبداع .
المحتوى العلمى :
 السرد فى المدرسة البنيوية واألسلوبية . البراجماتية وعالقة النص بالخطاب . البناء السمنطيقى للغة األدبية . الصورة البالغية .المــراجــع:
1. DELAS , D. , FILLIOLET, J : LINGUISTIQUE ET POETIQUE,
Larousse,l970 .
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2. JAKOBSON, R : Questions De POÉTIQUE , Le Seuil , 1983.
3. MILLY, J : POETIQUE DES TEXTES , Nathan , 1992 .
4. RIFFATERRE, M : LA PRODUCTION DU TEXTE , Le Seuil,1979.

 0103614السيميوطيقــا
محـاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :هًف حاةداا ي ة الالكل :كًايى حامالاققى لققل حسققكداحء حاةيققالنا حا الةنق
اكة ينققل ةققع ا ق اةققيز حانيققي

حألًبو ق الاققكح

ققع مايققر حسققكن ال

يحاققى سققاًو ي

ةققال

نةنو النًيث ي أيي كالاي و ييً ا يض حااةيز.
المحتااوى العلمااى  :ماادخل و مقدمااة تاريخيااة لعلاام الساايميوطيقا ماان خااالل عاارض سااريع
لنظريات الفيلسوف االمريكي شااارلز ساااندرز بياارس و الفيلسااوف االلماااني ارنساات كاساايرير و
عالم المنطق و الفلسفة شارلز موريس .و قد اسهمت نظرياااتهم فااي بلااورة مفهااوم التصاانيف (la
) taxinomieفي الدراسات اللغوية البنيويااة ) (linguistique structuraleو هااو المباادأ الااذي
قام عليه علم السيميوطيقا.
 دراسة خصوصية الداللة و الرمز في مجال اإل بداع الفنااي بشااكل عااام و األدبااي بشااكل خاااص ،والتركيزعلى المدرسة الفرنسية للسيميوطيقا األدبية و التي تتسم عموما بتأثرها بنظريات فردينانااد
دي سوسااور (عااالم اللغويااات السويسااري) وذلااك ماان خ االل اسااتعراض نظريااات روالن بااارت
وجريماااس و جوليااا كريسااتيفا و تطبيااق تلااك النظريااات علااى نصااوص أدبيااة و نصااوص متنوعااة
أخرى إن أمكن.
المــراجــع :
1. R.Barthes, Mythologies, Paris, 1957
2. R.Barthes,Systèmes de la mode, Paris,1967
3. E.Cassirer, An Essay on man new haven 1940
4. O.Ducrot et J.- M.Schaeffer, Nouveau Dictionnaire encyclopédique des
sciences du langage, Paris,1995
5. U.Eco,L’oeuvre ouverte, Paris,1962
6. N,Goodman, Langages de l’art, Paris,1990-01-01 A.-J.Greimas,Du sens,
Paris,1990
7. A.-J.Greimas, Du sens, Paris,1970
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8. R.Jakobson, Coup d’ oeil sur le développement de la sémiotique, Studies in
Semiotics3, Bloomington,1975
9. F.Rastier, Essais de sémiotique discursive,Paris,1973
10. F. de Saussure, Cours de linguistique générale, paris, 1916

 المقررات االختيارية من خارج القسم
 0106613فلسفــــة الجمـــال (قسم الفلسفة)
 0112603تقنيات اإلخراج المسرحي (قسم المسرح)
 0101606االتجاهات األدبية والنقدية المعاصرة (قســم اللغة العــربيـة)
0103615التاريخ الحديث والمعاصر
محــاضــرات
 2سـاعـة معتمــدة
الهدف التعليمي :تعريف الطالب بمفاهيم الحداثة والمعاصرة في التاريخ.
المحتوى العلمي:
 .1إسهامات الفترة الحديثة في مجاالت االكتشافات الجغرافية وبداية االستعمار.
 .2الااتالقح الحضاااري :تااأثير الشاارب علااى المنظااور الغربااي وتجاااوز مباادأ المركزيااة
األوربية.
 .3حوار الحضارات والثقافات
أ -تغير المنظور الغربي وتجاوز مبدأ المركزية األوربية.
ب -موقف الشرب من الغرب:
 موقف الدفاع عن التراث التأرجح بين األصالة والمعاصرة االستقالل الثقافي والتبعية.المــراجــع:
 .1فرانسيس فوكو ياما :نهاية التاريخ وخاتم البشر
 .2صامويل هانتنجتون :صراع الحضارات
 .3حسين مؤنس :الحضارة – عالم المعرفة.

ثانيًا :درجــــة الدكتــــــــوراه:
 المقررات اإلجبــاريـة
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 0103701الفكـر العـربـى المعـاصـر
محــاضــرات
 5سـاعات معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلااى تعريااف الطااالب بتطااـور الفااـكر العااـربى المعااـاصر
وتناوله لبعض القضايا المعاصرة الهـامة والتى تشـغل المفكرين فى العـالم أجـمع.
المحتوى العلمي:
تتعاارض تااـلك المااـادة باللغااـة الفرنسيااـة تطااـور الفااـكر العااـربى المعااـاصر وتناولااه لاابعض
القضايا المعاصرة الهـامة والتى تشـغل المفكرين فى العـالم أجـمع ،كمااا تتعاارض للتغياارات التااى
طرأت على السـاحة الثقافية المصـرية والعـربية فى اآلونة األخيـرة .
المــراجـع :
1- Laroui , Abdallah , L'idéologie arabe contemporaine , Paris ,
Maspero , 1959 .
2- Henri , Laurens , Orient arabe et rivalités internationales
depuis 1945 , Paris , Colin , 1991 .
3- Courbage , ( y ) et Fargues ( Ph ) , Chrétiens et Juifs dans
l'Islam arabe et turc , Paris , Fayard , 1992 .
4- Corm , Georges , L'Europe et l'Orient . De la Balkanisation à la
libanisation . Histoire d'une modernité inaccomplie , Paris ,

.

Découverte , 1993

 0103702البراجماتية في اللغويات
محــاضــرات
 5سـاعات معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بتااـاريخ النظااـرة البراجـماتيااـة فااى
العاااـلوم االنسـانياااـة كـمدخاااـل لتاااـبنى المنظاااـور البراجـماتاااـى فاااى تحاااـليل الخاااـطاب (األدباااـى
والسـياسى وغيره)

المحتوى العلمي:
سيقوم الطالب بدراسة نظـريات البراجمـاتية اللغـوية كمااـا عبااـرت عنهااـا أعمااال أوسااتين
وبيـرس عنااد االنجلااو سـاكسااـون وأعمااـال بنفنيسااـت وكرباارات اوريكيااونى ودوكااروه الااذين
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يمثلون المدرسة الفرنسية بعد الدراسة النظرية سيتم القيام بتحليل نماذط من الخطاااب لرصااد
ما يسمى  les actes du langageوالمسـكوت عنه بمختلف مستوياته وأشـكاله.
المراجع :
1- P. CHARAUDEAU et D. MAINGUENEAU , Dictionnaire
d' Analyse du Discours , Paris , Seuil , 2002 .
2- F. LATRAVERSE , La Pragmatique , histoire et critique ,
Bruxelles , Margada , 1987 .
3- J. GARDES – TAMINE , La Rhétorique , Paris , Armand
Colin , 1996 .
3- F. BENVENISTE , Problèmes de Linguistique générale ,
Paris , Gallimard . ( 2 Tomes ) .
4- O. Ducrot , Logique , Structure , Enonciation , Paris , Minuit ,
1989 .
5- J.R. SEARLE , Sens et Expression , Paris , Minuit , 1982 .

 المقـررات االختيـاريـة
0103703الحـضـارة المعاصرة
محــاضــرات
 5سـاعات معتمــدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب ببعااـض المواضاايع الهااـامة التااى
تتعـلق بالحضـارة العـالمية المعاصرة.
المحتوى العلمي:
تتنـاول هذه المـادة بعـــا المواعــيع الهـــامة التــى تتعـــلل بالرعـــارة العـــالمية المعاصــرة
منهـا علـى سبيل المثـال:
 الفكـر البنيـوى . رـوار الثقافات والعـولمـة . نظـرية الفـن الرـديـث .المـراجـع:
1- Doss François , Histoire du Structuralisme , Paris , Biblio , 1992 , 2 vol .
2- Lecler Gérard , La mondialisation culturelle , paris , PUF , 2000 .

3- Schaeffer , Jean – Marie , L'art de l'age moderne , Gallimard, 1992 .
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 0103704النـقـد التطـبيقـى
محــاضــرات
 5سـاعات معتمــدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بتطبيااق النظااـريات النقديااة علااى
مختلـف انواع النصوص األدبية والفنون.
المحتوى العلمي:
تتطاااـلب الدراساااـة فاااى تاااـلك الماااـادة تطبياااق النظاااـريات النقدياااة علاااى مختلاااـف اناااواع
النصااوص األدبيااة والفنااون كالشااـعر والمسااـر والرسااـوم المتحااـركة والسـينمااـا واالعااـالم
واالعالنات والتيارات الفنيـة .
المـراجـع :
1- Roubine J.J : Introduction aux grandes théories du théatres ,
Paris , Bordas , 1990 .
2- Ricoeur , Paul . Temps et Récit . Paris , Seuil , 1985 .
3- Eco Umberto . Sémiotique et philosophie du langage , Paris ,
P.U.F. 1988 .

 0103705إشـكاليـات الترجمـة
محــاضــرات
 5سـاعـات معتمــدة
الهاادف التعليمااي :تعريااف الطااالب باإلشااكاليات الهامااة التااى يتعاارض لهااـا طالااب الدراسااات
العليـا فى كتابته لبحـث فى الترجـمة.
المحتوى العلمي:
يشااامل هاااذا المقرراإلشاااكاليات الهاااـامة ومنهاااا االشاااكاليات الثقافياااة و المفاااردات واخاااتالف
الحضارات وظهااور تكنولوجيااا المعلومااات واالتصاااالت وكيفيااة اسااتخدامها واالسااتفادة منهااا فااى
عملية الترجـمة .
المـراجـع :
1- Ladmiral , Jean – René , Théorèmes pour la traduction , Paris, Payot ,
1979 .
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2- Lavault , Elisabeth , Fonction de la Traduction en didactique des langues
, Paris , Didier , 1985 .
3- Mounin Georges , les problèmes théoriques de la traduction , Paris ,
Gallimard , 1963 .
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التخصصــــات

القســـم العلمــي
التــاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية

 .1التـاريـخ القـداـم

الرقم الكودي( )04

أوالً :يمنح القسـم دبلومــات مهنيــة وتخصصــية
في:

 .2تاريخ العصور الوسطى

 -الـ ــدبلوم التخصصـ ــي فـ ــي تـ ــاريخ العصـ ــور

الوسطى.

 .3التـاريخ الحـداـا

ثانيا :درجتي الماجستار والدكتوراه:
ً
درجة الماجستار( 50ساعة معتمدة)

 .4التـاريـخ اإلسـالمي

درجة الدكتوراه ( 60ساعة معتمدة)

.5اآلثـار المصـريـة

 .6اآلثـار اإلسالماــة

أو ًال :الدبلـــومــات التخصصاـة
الدبلوم التخصصي في تاريخ العصور الوسطى(  24ساعة معتمدة)
الرقم

الكودي

أوالً :المقررات اإلجبارية(  10ساعات معتمدة)

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

متطلب
سابق

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0104501

مصادر التاريخ األوربي في العصور الوسطى

2

-

-

2

0104502

منهج البحث التاريخي في العصور الوسطى

2

-

-

2

0104503

مصادر التاريخ البيزنطي

2

-

-

2
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0104504

مصادر تاريخ الحروب الصليبية

2

-

-

2

0104505

نصااوص تاريخيااة بلغااه أوربيااة حديثااة (تاااريخ
أوروبا)

2

-

-

2

ثانيا :المقررات االختيارية(  14ساعة معتمدة)
ً
اختار الطالب  7مقررات 14 ( =2 Xساعة معتمدة)
الرقم

المقــــــــررات

الكودي

الساعات المعتمدة
محاضرات

تطبيقات

ميداني

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

-

-

2

-

2

-

2

0104506

العالقة بين الكنيستين الشرقية والغربية
العالقات التجارية بااين الشاارب األدنااى والغاارب
األوربي
تطااور الاانظم والقااوانين والنشاااط التشااريعي فااي
العصور الوسطى
الجغرافيا السياسية للقوى الكباارى فااي العصااور
الوسطى
الطاااارز المعماريااااة فااااي أوربااااا فااااي العصااااور
الوسطى
التعليم في العصور الوسطى
الحياااااة االجتماعيااااة فااااي أوربااااا فااااي العصااااور
الوسطى
الحياة االقتصادية في اإلمبراطورية البيزنطية

2

0104514

قضية بيت المقدس في العصور الوسطى

2

-

0104515

الرسل والسفارات في العصور الوسطى

2

-

0104507
0104508
0104509
0104510
0104511
0104512
0104513

الوحدات

متطلب
سابق

ثانيا :درجتا الماجستار والدكتـوراه
ً
 .1شعبـة التـاريخ القديم

أو ًال :درجة الماجستاـر(  50ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية(  10ساعات معتمدة)

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

متطلب
سابق

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0104601

مناهج البحث في التاريخ القديم

2

-

-

2

0104602

آثار مصرية قديمة

2

-

-

2

0104603

نصوص تاريخية بلغة أجنبية حديثة

2

-

-

2

0104604

اللغة المصرية القديمة

2

-

-

2

0104605

حلقة بحــث

2

-

-

2
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ثانيا :المقررات االختيارية(  10ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  5مقررات 10 ( =2 Xساعات معتمدة)
الرقم

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0104606

مصادر التاريخ المصري القديم

2

-

-

2

0104607

مصادر تاريخ العراب القديم

2

-

-

2

0104608

مصادر تاريخ سوريا القديم

2

-

-

2

0104609

مصادر تاريخ الجزيرة العربية القديم

2

-

-

2

0104610

مصادر تاريخ إيران القديم

2

-

-

2

0104611

مصادر تاريخ شمال أفريقيا القديم

2

-

-

2

0104612

لغة سومرية أو أكدية

2

-

-

2

0104613

موضوع خاص في تاريخ مصر القديمة

2

-

-

2

0104614

موضوع خاص في تاريخ العراب القديم

2

-

-

2

0104615

موضوع خاص في تاريخ الجزيرة العربية

2

-

-

2

0104616

موضوع خاص في تاريخ شمال أفريقيا

2

-

-

2

0104617

موضوع خاص في تاريخ سوريا القديم

2

-

-

2

0104618

موضوع خاص في تاريخ إيران القديم

2

-

-

2

متطلب
سابق

عدد ساعـات رســالة المــاجستار( 30سـاعـة معتمــدة)

الرقم

الكودي

ثانيا :درجـة الدكتـوراه(  60ساعة معتمدة)
ً
أوالً :المقررات اإلجبارية(  4ساعات معتمدة)

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0404701

لغة مصرية قديمة ()2

2

-

-

2

0404702

نصوص تاريخية بلغة أوربية حديثة ()2

2

-

-

2

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية (  6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  3مقررات 6 ( =2 Xساعات معتمدة)
الرقم

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0404703

طرب التقويم الزمني

2

-

-

2

0404704

العصور الحجرية وما قبل األسرات

2

-

-

2

متطلب
سابق
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0404705

آثار وفنون الشرب األدنى القديم

2

-

-

2

0404706

تاريخ أفريقيا القديم

2

-

-

2

0404707

تاريخ الصين القديم

2

-

-

2

0404708

تطورات الفكر السياسي في العصور القديمة

2

-

-

2

عدد ساعـات رســالة الدكتـوراه ( 50سـاعـة معتمــدة)

 .2شعبـة تاريـخ العصـور الوسطـى
أوالً :درجة الماجستاـر(  50ساعة معتمدة)
الرقم

الكودي

أوالً :المقررات اإلجبارية(  8ساعات معتمدة)
الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

سابق

محاضرات

تطبيقات

ماداني

2

-

-

2

-

-

2

-

2

-

2

0104619

نصااوص تاريخيااة بلغااة أوروبيااة حديثااة (تاااريخ
بيزنطة)
النقد التاريخي

2

0104621

تطور الكتابة التاريخية في العصور الوسطى

2

-

0104622

نصااوص تاريخيااة بلغااة أوروبيااة حديثااة (تاااريخ
الحروب الصليبية)

2

-

0104620

الوحدات

متطلب

ثانيا :المقررات االختيارية(  8ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  4مقررات 8 ( =2 Xساعات معتمدة)
الرقم

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

2

-

-

2

-

-

2

-

2
2

0104623

تاااااأثير الحضاااااارة اإلساااااالمية فاااااي أورباااااا فاااااي
العصور الوسطى
األرمن والحروب الصليبية

2

0104625

اإلمبراطورية البيزنطية والحروب الصليبية

2

-

0104626

المغول والحروب الصليبية

2

-

-

0104627

الصاااااراع باااااين البابوياااااة واإلمبراطورياااااة فاااااي
العصور الوسطى
جزر البحر المتوسط في العصور الوسطى

2

-

-

2

2

-

-

2

0104629

اللغة الالتينية()1

2

-

-

2

0104630

اللغة اليونانية()1

2

-

-

2

0104624

0104628

عدد ساعات رسـالة المـاجستاـر (  34ساعة معتمدة)

متطلب
سابق
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الرقم

الكودي
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ثانيا :درجـة الدكتـوراه(  60ساعة معتمدة)
ً
أوالً :المقررات اإلجبارية(  4ساعات معتمدة)

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0104709

مدارس التفسير التاريخي

2

-

-

2

0104710

تطور التاااريخ فااي شااطري القااارة األوربيااة فااي
العصور الوسطى

2

-

-

2

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية (  6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  3مقررات 6 ( =2 Xساعات معتمدة)
الرقم

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

2

-

-

2

-

-

2

-

2
2

0104711

نصوص تاريخيااة بلغااه أوربيااة حديثة(نصااوص
حضارية)
إيطاليا وعصر النهضة

2

0104713

النظم االجتماعية في العصور الوسطى

2

-

0104714

الرهبنة والديرية في العصور الوسطى

2

-

-

0104715

اللغة اليونانية()2

2

-

-

2

0104716

اللغة الالتينية ()2

2

-

-

2

0104712

متطلب
سابق

عدد ساعات رسـالة الدكتـوراه (  50ساعة معتمدة)
.3التاريــخ الحداـا والمعاصر

الرقم

الكودي

أوالً :درجة الماجستار(  50ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية (  6ساعات معتمدة)

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

متطلب
سابق

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0104631

منهج البحث التاريخي

2

-

-

2

0106649

فلسفة التاريخ (قسم الفلسفة)

2

-

-

2

0104632

نصوص تاريخية 

2

-

-

2
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ثانيا :المقررات االختيارية(  10ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  5مقررات  10 ( =2 xساعات معتمدة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0104633

مصادر التاريخ الحديث

2

-

-

2

0104634

مصادر التاريخ المعاصر

2

-

-

2

0104635

الوثائق األرشيفية

2

-

-

2

0104636

مخطوطات عربية

2

-

-

2

0106668

القانون الدولي العام (قسم الفلسفة)

2

-

-

2

0104637

الجغرافيا السياسية

2

-

-

2

0104638

لغة شرقية (عثمانية أو فارسية أو عبرية)

2

-

-

2

0104639

لغة تركية حديثة

2

-

-

2

متطلب
سابق

عدد ساعات رســالة الماجستاــر(  34ساعة معتمدة)
ثانيا :درجــة الدكتــوراه 60( :ساعة معتمدة)
ً
أوالً :المقررات اإلجبارية (  6ساعات معتمدة)

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0104717

مدارس التفكير التاريخي

2

-

-

2

0104718

تاريخ الكتابة التاريخية

2

-

-

2

0104719

نصوص تاريخية 

2

-

-

2

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية(  10ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  5مقررات  10 ( =2 xساعات معتمدة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

متطلب
سابق

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0104720

األوراب الخاصة

2

-

-

2

0104721

المصادر الحية

2

-

-

2

0104722

أدبيات الرحالة

2

-

-

2

0104723

التاريخ الثقافي

2

-

-

2
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0104724

التاريخ االقتصادي

2

-

-

2

0104725

التاريخ االجتماعي

2

-

-

2

عدد ساعات رســالة الدكتوراه(  44ساعة معتمدة)
.4شعبـة التاريـخ اإلسالمي

أوالً :درجة الماجستار(  50ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية (  6ساعات معتمدة)

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

متطلب
سابق

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0104640

دراسة في مصادر التاريخ اإلسالمي

2

-

-

2

0104641

موضوع خاص في الحضارة اإلسالمية 

2

-

-

2

0104642

نصوص تاريخية إسالمية بلغة أوربية حديثة 

2

-

-

2

ثانيا :المقررات االختيارية(  10ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  5مقررات  10 ( =2 xساعات معتمدة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي
0104643

الثغااااااور اإلسااااااالمية ودورهااااااا فااااااي الصااااااراع

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

2

-

-

2

اإلسالمي المسيحي
0104644

دراسااة فااي المعااالم التاريخيااة واآلثريااة لمدينااة

2

-

-

2

اإلسكندرية اإلسالمية
0104645

العالم اإلسالمي في العصر العباسي

2

-

-

2

0104646

موضوع خاص في تاريخ المغول

2

-

-

2

0104647

فن الحرب والقتال عند المسلمين

2

-

-

2

0104648

موضوع خاص في تاريخ الدول اإلسااالمية فااي

2

-

-

2

المشرب اإلسالمي
0104649

أثااااار الحضاااااارة اإلساااااالمية علاااااى الحضاااااارة

2

-

-

2

األوربية
0104650

موضوع خاص في تاريخ مصر اإلسالمية

2

-

-

2

0104651

موضوع خاص في تاريخ المغرب واألندلس

2

-

-

2

عـدد ساعات رسالة الماجستار ( 30ساعة معتمدة)

متطلب
سابق
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ثانيا :درجــة الدكتــوراه 60( :ساعة معتمدة)
ً
أوالً :المقررات اإلجبارية (  4ساعات معتمدة)

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0104726

موضوع خاص في الحضارة اإلسالمية 

2

-

-

2

0104727

نصوص تاريخية إسالمية بلغة أوربية حديثة

2

-

-

2

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية(  10ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  5مقررات  10 ( =2 xساعات معتمدة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0104728

الفرب الدينية والسياسية في العالم اإلسالمي

2

-

-

2

0104729

موضوع في تاريخ أفريقيا والسودان

2

-

-

2

0104730

الرحالة والجغرافيون في العصر اإلسالمي

2

-

-

2

0104731

موضااااااوع خاااااااص فااااااي العصاااااار المملااااااوكي

2

-

-

2

وعالقاتهم الخارجية
0104732

موضوع خاص في اإلمااارات العربيااة فااي بااالد

2

-

-

2

العراب والشام
0104733

موضاااااوع خااااااص عااااان العالقاااااات السياساااااية

2

-

-

2

والدبلوماسااية بااين المغاارب اإلسااالمي والغاارب
األوربي
0104734

المرأة في العصر اإلسالمي( شرقًا وغربًا)

2

-

عـدد ساعات رسالة الدكتوراه ( 46ساعة معتمدة)

-

2

متطلب
سابق
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.5شعبـة اآلثار المصرية

أوالً :درجة الماجستار(  50ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية (  10ساعات معتمدة)

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0104652

مناهج البحث في اآلثار المصرية

2

-

-

2

0104653

نصوص هيروغليفية

2

-

-

2

0104654

نصوص هيراطيقية

2

-

-

2

0104655

حلقة بحث أثرية

2

-

-

2

0104656

نصوص أثرية بلغة أوربية حديثة 1

2

-

-

2

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية(  10ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  5مقررات  10 ( =2 xساعات معتمدة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

سابق

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0104657

اللغة القبطية

2

-

-

2

0104658

اللغة السومرية

2

-

-

2

0104659

اللغة األكدية

2

-

-

2

0104660

الترميم األثرى وحفظ اآلثار

2

-

-

2

0104661

موضوع خاص في الحضارة العراقية القديمة

2

-

-

2

0104662

موضوع خاص في حضارة سوريا القديمة

2

-

-

2

0104663

عالقات الجزيرة العربية بالشرب األدنى القديم

2

-

-

2

0104664

الدول والقبائل العربية قبل اإلسالم

2

-

-

2

0104665

آثار الجزيرة العربية

2

-

-

2

0104666

العمارة في العراب القديم

2

-

-

2

0104667

الفنون الصغرى في العراب القديم

2

-

-

2

0104668

آثار إيران القديمة

2

-

-

2

عـدد ساعات رسالة الماجستار ( 30ساعة معتمدة)

متطلب
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ثانيا :درجـة الدكتـوراه(  60ساعة معتمدة)
ً
أوالً :المقررات اإلجبارية(  4ساعات معتمدة)

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0104735

اللغة المصرية القديمة في العصر المتأخر

2

-

-

2

0104736

نصوص أثرية بلغة أوربية حديثة 2

2

-

-

2

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية (  10ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  5مقررات 10 ( =2 Xساعات معتمدة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

متطلب
سابق

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0104737

المعابد المصرية في العصر المتأخر

2

-

-

2

0104738

المقابر المصرية في العصر المتأخر

2

-

-

2

0104739

الفن في العصر المتأخر

2

-

-

2

0104740

األدب المصري في العصر المتأخر

2

-

-

2

0104741

نصوص ديموطيقية

2

-

-

2

0104742

موضوع خاص في الحضارة المصرية القديمة

2

-

-

2

0109737

إدارة المتااااااااااااااااااااااااحف والمعارض(قسااااااااااااااااااااااام
األنثروبولوجيا)

2

-

-

2

عدد ساعات رسـالة الدكتـوراه (  36ساعة معتمدة)
.6شعبـة اآلثار اإلسـالماــة

أوالً :درجة الماجستار(  50ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية ( 8ساعات معتمدة)

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0104669

دراسة في مصادر اآلثار اإلسالمية

2

-

-

2

0104670

تدريــب عمــلي

2

-

-

2

0104671

موضوع خاص في اآلثار اإلسالمية

2

-

-

2

0104672

نصوص أثرية إسالمية بلغة أوربية حديثة

2

-

-

2

متطلب
سابق
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ثانيا :المقررات االختيارية(  6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  3مقر ارت  6 ( =2 xساعات معتمدة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0104673

موضوع خاص في الخط العربي والمسكوكات

2

-

-

2

0104674

الفنون الزخرفية اإلسالمية 

2

-

-

2

0104675

موضااوع خااااص فاااي اآلثاااار اإلساااالمية بغااارب

2

-

-

2

متطلب
سابق

العالم اإلسالمي
0104676

مدارس التصوير اإلسالمي 

2

-

-

2

0104644

دراسااة فااي المعااالم التاريخيااة واآلثريااة لمدينااة

2

-

-

2

اإلسكندرية اإلسالمية(شعبة التاريخ اإلسالمي)
0104677

لغاااة اختيارية(لغاااة أسبانيةاااـ لغاااة فارسيةاااـ لغاااة

2

-

-

2

صينية ـ لغة تركية) 

عـدد ساعات رسالة الماجستار ( 36ساعة معتمدة)
ثانيا :درجــة الدكتــوراه 60( :ساعة معتمدة)
ً
أوالً :المقررات اإلجبارية (  4ساعات معتمدة)

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0104743

موضوع خاص في اآلثار اإلسالمية (مصر)

2

-

-

2

0104744

الفنون الزخرفية اإلسالمية 

2

-

-

2

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية(  10ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  5مقررات  10 ( =2 xساعات معتمدة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0104745

أثر الفن اإلسالمي على الفن األوروبي

2

-

-

2

0104746

مواقع أثرية ( مدينة القاهرة)

2

-

-

2

0104747

الماااااؤثرات الحضاااااارية المختلفاااااة فاااااي اآلثاااااار

2

-

-

2

اإلسالمية
0104748

موضوع خاص في التاريخ اإلسالمي

2

-

-

2

متطلب
سابق
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0104749

مدارس التصوير اإلسالمي 

2

-

-

2

0104750

نصوص أثرية إسالمية 

2

-

-

2

0104751

لغاااة اختيارية(لغاااة أسبانيةاااـ لغاااة فارسيةاااـ لغاااة

2

-

-

2

صينية ـ لغة تركية) 
0104752

موضوع خاص في اآلثار اإلسااالمية فااي شاارب

2

-

العالم اإلسالمي

عـدد ساعات رسالة الدكتوراه ( 46ساعة معتمدة)

-

2
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قســم التاريـخ واآلثار المصرية واإلسالميــة
.1شعبة التاريخ القديم
أوالً:درجة الماجستير
 0104601مناهج البحث في التاريخ القديم
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :تعريف الطالب بمناهج البحث في التاريخ القديم وعناصره وأساليبه وكيفية
كتابة األبحاث التاريخية .
المحتوى العلمى  :التعريف بعلم التاريخ  ،وتطور الكتابة التاريخية  ،ومراحل البحث التاريخى،
وكيفية اختيار موضوع البحث وجمع المادة التاريخية وأساليب تنظيمها وكيفية تناول األحداث
التاريخية من المصادر  ،وقواعد كتابة الحواشى واالختصارات وكيفية اعداد المصادر
والمالحق.
المراجع :
 -1محمد بيومى مهران  :التاريخ والتأريخ  ،االسكندرية  ،دار المعرفة الجامعية 2005 ،
2. G.Bjorkman, “ Egyptology and Historical Method “, Orientalia,
)13,(1964
 0104602آثار مصرية قديمة
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :تدريب الطالب على التعرف على طبيعة اآلثار المصرية والعوامل واألسباب
التى ادت إلى ظهورها وعوامل وجودها حتى اليوم  ،واألنواع المتعددة لألثار المصرية من آثار
ثابتة ومنقولة .
المحتوى العلمى  :يقوم الطالب بدراسة نماذط من اآلثار المصرية الثابتة كاآلهرامات والمعابد ،
ونماذط من االثار المنقولة كالتماثيل وأدوات الزينة وأدوات الحياة اليومية المتعددة .
المراجع :
 -1محمد أنور شكرى  :العمارة في مصر القديمة  ،القاهرة 1986 ،
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2. A. Wilkinson, Ancient Egyptian Jewellery , London, 1971.
3.M.Brodrick & A.A. Morton, Aconcies Dictionary of Egyptian Archaeology.

 0104603نصوص تاريخية بلغة أجنبية حديثة
محاضــــرات
 2ســـاعة معتمدة
الهدف التعليمى  :تدريب الطالب على قراءة النصوص التاريخية بلغة أجنبية حديثة سواء كانت
اللغة االنجليزية ام اللغة الفرنسية ام االلمانية وفهمها واستيعابها .
المحتوى العلمى  :يتضمن نصوص مختارة في موضوعات التاريخ القديم والحضارة وتدريب
الطالب على ترجمتها وتحليل مادتها العلمية والتعليق عليها .
المراجع :
 يتم اختيار مجموعة من النصوص سواء من الدوريات العلمية االجنبية المتخصصة او منالمراجع األجنبية
 0104604اللغة المصرية القديمة
محاضـــرات
 2ســاعة معتمــدة
الهدف التعليمى  :تدريب الطالب على معرفة اللغة المصرية القديمة وذلك بدراسة الخط
الهيروغليفى
المحتوى العلمى  :دراسة الدروس العشرة األولى من كتاب اللغة المصرية لالستاذ الن جادرنر
وما فيها من كلمات وقواعد .
المراجع :
 -1عبد الحليم نور الدين  :اللغة المصرية القديمة  ،القاهرة 1988 ،
2. A. Gardiner, Egyptian, Grammar, Oxford, 1957
 0104605حلقـــــــــة بحـــــــــث
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :تعريف الطالب وتدريبهم على كيفية اختيار موضوعات للبحث في مجال
تخصصهم
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المحتوى العلمى  :يختار استاذ المادة بعض الموضوعات المتصلة بالتخصص وذلك اما في
مجال التاريخ الحضارة  ،ويقوم الطالب باعداد بحث في احد هذه الموضوعات ويناقش هذا
العمل في حلقات للمناقشة مرة في كل شهر على االقل .
المراجع :
 -1حسن عثمان  :منهج البحث التاريخى  ،القاهرة 1990 ،
 -2محمد بيومى مهران  :التاريخ والتاريخ  ،االسكندرية  ،دار المعرفة الجامعية  2005 ،م.
 المقررات االختيارية
 0104606مصادر التاريخ المصرى القديم
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :تدريب الطالب على معرفة مصادر التاريخ المصرى القديم وكيفية االستفادة
منها في موضوعات بحوثهم عن تاريخ وحضارة مصر القديمة .
المحتوى العلمى  :دراسة مصادر تاريخ وحضارة مصر المتعددة مثل المصادر االثرية
والنصية وكتابات المؤرخين اليونان والرومان والكتب المقدسة .
المراجع :
 -1القرآن الكريم
 -2الكتاب المقدس
 -3عبد العزيز صالح  :حضارة مصر القديمة وآثارها  ،القاهرة . 1995
4- W.H.Peck, “ Historical Sources, “ in The Oxford Exncyclopedia of Ancient Egypt , vol.2,
Oxford, 2551.
5- T.B. Bury, The Ancient Greek Historian, New York, 1958

 0104607مصادر تاريخ العراق القديم
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :تدريب الطالب على معرفة مصادر تاريخ وحضارة العراب القديم وكيفية
استخدامها في موضوعات بحوثهم المتصلة بتاريخ وحضارة العراب .
المحتوى العلمى  :دراسة مصادر تاريخ وحضارة العراب القديم االثرية والنصية وبخاصة قوائم
الملوك وكتابات المؤرخين اليونان والرومان والكتب المقدسة .
المراجع :
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 -1رشيد سالم الناضورى  :المدخل في التحليل الموضوعى المقارن للتاريخ الحضارى
والسياسى في جنوب غرب آسيا وشمال افريقيا  ،الكتاب األول  ،بيروت . 1968 ،
2- T.Jacobsen, The Sumerian king list, Assyrian Studies, ,University of Chicago, 1939
3- G.A. Barton, The Royal Inscribtions of Sumer and Akkad, New Hawen,1929

 0104608مصادر تاريخ سورية القديم
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :تدريب الطالب على معرفة مصادر تاريخ وحضارة سورية في العصور
القديمة وكيفية استخدامها في موضوعات األبحاث المتصلة بها .
المحتوى العلمى  :دراسة المصادر االثرية والنصية ونتاط الحفائر الحديثة التى تمت في هذه
المنطقة وبخاصة الحفائر في منطقة ابال  ،وايضا المناطق االثرية المتعددة في سورية وفلسطين
ولبنان واالردن .
المراجع :
 -1محمد بيومى مهران  :دراسات في تاريخ الشرب االدنى القديم  ،اسرائيل  ،جـ ، 1
اإلسكندرية 1975 ،
)2- A.Parrot, les Fouilles de Mari, in Syria, vol.x1x (1938
3- Camille E. Boustany, les Textes Pheniciens De karatepe, Beyrouth, 1985.

 0104609مصادر تاريخ الجزيرة العربية القديم
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :تدريب الطالب على استخدام المصادر االثرية والنصية في كتابة
الموضوعات التاريخية والحضارية المتصلة بتاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في العصور
القديمة .
المحتوى العلمى  :دراسة المصادر األثرية المعمارية الثابتة والمنقولة والمصادر النصية
وكتابات المؤرخين اليونان والرومان والكتب المقدسة .
المراجع -:
 -1محمد بيومى مهران  :دراسات في تاريخ العرب القديم  ،جـ  ، 1اإلسكندرية 2005 ،
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 -2لطفى عبد الوهاب يحى  :العرب في العصور القديمة  ،مدخل حضارى في تاريخ العرب
قبل
االسالم  ،االسكندرية 1990 ،
 -3جواد على  :المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ( عشرة أجزاء )
4- H. Derenbourg, Yemen Transcriptions, the Glaser collection in the Bablyloniana and Oriental
Record, 1887.

 0104610مصادر تاريخ ايران القديم
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :تدريب الطالب على مصادر تاريخ ايران وحضارته وكيفية استخدامها في
كتابة الموضوعات التاريخية والحضارية المتصلة بايران في العصور القديمة .
المحتوى العلمى  :دراسة المصادر األثرية والنصية والمصادر اليونانية والرومانية والمصادر
المعاصرة في منطقة الشرب األدنى القديم  ،والمصادر الدينية والقصص الفارسى .
المراجع :
 -1أمين عبد المجيد بدوى  :القصة في األدب الفارسى  ،بيروت 1981 ،
 -2أحمد أمين سليم  :ايران منذ اقدم العصور حتى اواسط االلف الثالث قبل الميالد  ،بيروت ،
 1988م .
3- B.Dicks, The Ancient Persians, London , 1979

 -4ابو القاسم الفردوسى  :الشاهنامه  ،ترجمها نثرا الفتح بن على البندارى  ،قدم لها عبد
الوهاب عزام جـ  ، 1طهران 1970 ،
 0104611مصادر تاريخ شمال أفريقيا القديم
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :تدريب الطالب على استخدام المصادر المتعددة لمناطق شمال أفريقيا في
موضوعاتهم البحثية .
المحتوى العلمى  :دراسة المصادر األثرية المادية والنصية المتصلة بمناطق شمال افريقيا ليبيا
والجزائر والمغرب.
المراجع:
 -1رشيد سالم الناضورى  :المغرب الكبير  ،جـ  ، 1العصور القديمة  ،بيروت . 1981 ،
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 -2مجلد تاريخ أفريقيا العام  ،المجلد األول والمجلد الثانى  ،اليونسكو . 1980 ،
 0104612لغة سومرية أو أكدية
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :يختار الطالب الذى يرغب في اختيار احد الموضوعات المتصلة بتاريخ
العراب القديم دراسة احد هاتين اللغتين حتى يتمكن من دراسة المصادر العراقية بلغتها األصلية
.
المحتوى العلمى  :دراسة قواعد اللغة السومرية او االكدية وعالمات الكتابة والتدريب عليها .
المراجع :
 -1فوزى رشيد محمد  :قواعد اللغة السومرية  ،بغداد 1972 ،
2- L.A.Lipim, The Akkadian Language, Moscow, 1974

 0104613موضوع خاص في تاريخ مصر القديمة
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :تدريب الطالب على دراسة أحد الموضوعات المتخصصة في تاريخ مصر
القديمة وكيفية استخدام المصادر في دراسته .
المحتوى العلمى  :دراسة الموضوعات المتصلة بتاريخ مصر القديمة وذلك من النواحى
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية وعالقة مصر القديمة مع جيرانها .
المراجع:
 يتم استخدام المراجع المتصلة بطبيعة الموضوع الذى يتم دراسته 0104614موضوع خاص في تاريخ العراق القديم
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :تدريب الطالب على دراسة الموضوعات المتصله بتاريخ العراب القديم
وعالقته بمناطق الشرب األدنى القديم.
المحتوى العلمى  :دراسة الموضوعات المتعددة في مجال تاريخ وحضارة العراب القديم
واختيار أحد هذه الموضوعات ودراسته دراسة علمية اعتمادا على المصادر والمراجع األصلية
المتصلة بموضوع البحث .
المراجع :
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 يتم استخدام المراجع المتصلة بالموضوع الذى يتم دراسته . 0104615موضوع خاص في تاريخ الجزيرة العربية
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :تدريب الطالب في أحد الموضوعات المتصلة بتاريخ وحضارة الجزيرة
العربية اعتمادا على المصادر والمراجع االصلية .
المحتوى العلمى  :دراسة الموضوعات المتصلة بتاريخ وحضارة الجزيرة العربية وعالقات
الجزيرة العربية بجيرانها في العصور القديمة .
المراجع :
 يتم اختيار المراجع ذات الصلة بالموضوع الذى يتم اختياره للدراسة . 0104616موضوع خاص في تاريخ شمال افريقيا
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :تدريب الطالب على دراسة الموضوعات التاريخية والحضارية المتصلة
بمناطق شمال افريقيا وذلك اعتمادا على المراجع والمصادر .
المحتوى العلمى  :دراسة الموضوعات التاريخية والحضارية المتصلة بمناطق شمال افريقيا
وعالقاتها بالعالم الخارجى.
المراجع :
 يتم اختيار المراجع ذات الصلة بالموضوع الذى يتم اختياره للدراسة . 0104617موضوع خاص في تاريخ سوريا القديم
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :تدريب الطالب في أحد الموضوعات المتصلة بتاريخ سورية وحضارة
سورية القديمة اعتمادا على المصادر والمراجع المتصله بالموضوع المختار .
المحتوى العلمى  :دراسة بعض الموضوعات التاريخية والحضارية المتصلة بتاريخ وحضارة
سوريه في العصور القديمة وعالقاتها مع الدول المجاورة لها .
المراجع :
 -يتم الرجوع إلى المراجع ذات الصلة بموضوع البحث الذى يتم دراسته .
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 0104618موضوع خاص في تاريخ إيران القديم
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :تدريب الطالب على دراسة الموضوعات المتصلة بتاريخ وحضارة ايران في
العصور القديمة وحتى مجىء االسكندر المقدونى .
المحتوى العلمى  :يقوم الطالب بدراسة التاريخ السياسى اليران وعالقاتها الخارجية  ،ومظاهر
حضارتها .
المراجع :
 -يتم االعتماد على المراجع المتخصصة في مجاالت البحث سواء كانت سياسية ام حضارية .

ثانيًا:درجة الدكتوراه
 المــــواد اإل جباريـــة
 0104701لغة مصرية قديمـــــة ()2
محــــاضـــرات
 2ســـاعة معتمـــــــدة
الهاادف التعليمااي  :تاادريب الطااالب علااي قااراءة النصااوص المصاارية القديمااة المكتوبااة
باااالخط الهيروغليفاااي  ،وذلاااك بعاااد دراساااتهم لقواعاااد اللغاااة المصااارية القديماااة فاااي مرحلاااة
الماجستير 0
المحتااااوي العلمااااي :دراسااااة بعااااص النصااااوص المصاااارية القديمااااة المكتوبااااة بااااالخط
الهيروغليفي وترجمتهـــا والتعرف علي أساااليب الكتابااة  ،وكيفيااة االسااتفادة منهااا فااي كتابااة
الرسائل العلمية0
المراجـــــع:
1. Gardiner Egyptian Grammar , Oxford, 1957

 0104702نصوص تاريخية بلغة أوروبية حديثة ()2
محـــــاضـــرات
 2ســـاعة معتمـــــــدة
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الهاادف التعليماااي  :تااادريب الطااالب علاااي الرجاااوع الااي المراجاااع العلمياااة والااادوريات
المتخصصاااة المكتوباااة باللغاااات األجنبياااة وكيفياااة اساااتخالص المعلوماااات وترجمتهاااا وفهااام
المصطلحات التاريخية
المحتوي العلمي  :اختيار نماذط ماان النصااوص التاريخيااة الااواردة فااي بعااض المراجااع
األجنبيــــــة أو الدوريات العلمية المتخصصة 0
المراجـــع :
 ياااتم مراجعاااة اختياااار بعاااض النصاااوص مااان الكتاااب العلمياااة أو الااادوريات العلمياااةالمتخصصة في مجال التاريخ القـــديم0
 المـــــواد االختيــــارية
 0104703طـــرق التقويــم الزمني
محـــــاضــرات
 2ســـــاعة معتمـــــدة
الهدف التعليمااي  :التعاارف علااي طاارب التقااويم الزمنااي التااي يمكاان االعتماااد عليهااا فااي
تاريخ البقايا األثرية التي ترجع الي عصور ماقبل الكتابة والتدوين0
المحتااوي العلمااي  :دراسااة الطاارب المتعااددة للتقااويم الزمنااي مثاال الطاارب التحليليااة
الكيماويااة والفحااص المجهااري والكربااون المشااع وطريقااة المغناطيسااية القديمااة  ،والتوقياات
المتتابـــع والدراسات المقارنة وغيرها من الطرب العلمية0
المراجـــــع:
1. M. koithoff., and others, Quantititative chemical ,NY. 1969
W.M.F. , Petrie, The Making of Egypt, London, 1931.

2.

 0104704العصورالحجرية وماقبل األســــرات
محــــــاضـــرات
 2ســـــاعة معتمــــــدة
الهدف التعليمي  :دراسااة البقايااا األثريااة وداللتهااا الحضااارية خااالل العصااور الحجريااة
وماقبل الكتـــابة والتدوين0
المحتااوي العلمااي  :دراسااة البقايااا األثريااة خااالل العصااور الحجريااة بمراحلهااا المتعااددة
حتي بداية العصـرالتاريخي ومحاولة تأريخها والدراسااة المقارنااة لهااذة المراحاال فااي الشاارب
األدني القديم.
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المراجــــع :
C. Childe, New light on the Most Ancient East, London, 1964

1.

J. Mellaart, Earliest Civlization of the Near East, London, 1965

2.

 0104705آثار وفنون الشرق األدني القديم
محـــاضـــرات
 2ســـــاعة معتمــــــدة
الهدف التعليمي  :دراسة آثار وفنون الشرب األدني القديم لمقارنتها بآثار وفنااون مصاار
وداللتها السياسية والحضارية 0
المحتااوي العلمااي  :دراسااة العمااارة والنحاات والتصااوير والزخرفااة فااي مناااطق الشاارب
األدني القديم ومقارنتها بمصر القديمة 0
المراجــــع :
 .1كريستينا غافليكوفسكا  :الفاان فااي بااالد مااا بااين النهاارين  ،ترجمااة كيرولحااود ،
بيروت 1995 ،
H.Frankfort, The Art and Archecture of Ancient Orient, (Penguin Books), 1970.

 0104706تاريــخ أفريقيـــا القـــديم
محـــــاضرات
 2ســـــاعة معتمــــدة
الهااادف التعليماااي  :دراساااة تااااريخ وحضاااارة شااارب أفريقياااا وكاااذلك دراساااة المظااااهر
الحضارية في وسـط أفريقيا وغربها وعالقتها بمصر القديمة
المحتوي العلمي  :الحضااارات التااي ظهاارت فااي شاارب أفريقيااا ( الصااومال) والسااودان
وغرب أفريقيــا والتأثيرات الحضارية والسياسية بينها وبين مصر القديمة0
المراجـــع :
 .1د /عبد المنعم عبد الحلاايم ساايد  :البحاار األحماار وظهيااره فااي العصااور القديمااة ،
اإلسكندرية 2005 ،
 .2مجلد تاريخ أفريقيا العام  ،المجلد األول والثاني  ،اليونسكو 1980
 0104707تاريخ الصين القديــم
محـــاضـــرات
 2ســـــاعة معتمـــدة

2.
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الهدف التعليمي  :التعرف علااي تاااريخ وحضااارة هااذه المنطقااة ماان العااالم والتااي كااان لهااا
دور تاريخــــي وحضاري بارز في العصور القديمة
المحتاااوي العلماااي  :دراساااة التطاااور التااااريخي للصاااين منذالعصاااور الحجرياااة  ،دراساااة
التطور الحضـــاري والفكري والعقائدي للصين في العصور القديمة
2.H.G.

1. J.Neadham, Science and Civilization in China, Cambridge,1976.
Creel, Chinese Thought from Cnfucious to Mao Tse – Tung N.y., 1963.

 0104708تطور الفكر السياسي في العصور القديمة
محــــــاضـــرات
 2ســـــاعة معتمـــــــدة
الهاادف التعليمااي  :دراسااة تطااور الفكاار السياسااي فااي منطقااة الشاارب األدنااي القااديم دراسااة
علمية مقارنة ،وداللتهاالسياسية واالجتماعية والفكرية 0
المحتاااوي العلماااي  :ارتبااااط الظاااواهر السياساااية والفكااار السياساااي باااالظواهر االجتماعياااة
والسياسية وأصول الفكـرالسياسين والعوامل المؤثرة في الفكر السياسي  ،وتطااور مناااهج البحااث
في الفكر السياسي في مناطق الشرب األدني القديم
المراجــــع:
 .1بكاار مصاابا تنيااره  :تطااور الفكاار السياسااي فااي العصااور القديمااة والوسااطي  ،بنغااازي ،
1994
J. Jacobsen , Primitive Demoeracy in Ancient Mesopotamia,1943.

2.

 .2تاريخ العصور الوسطى
أوالً :الدبلوم التخصصي في تاريخ العصور الوسطى
 المواد اإلجبارية
 0104501مصادرالتاريخ األوروبي في العصور الوسطى
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر الي تعريف الطالب بالمصادر الريئيسة لتاريخ
أوروبا في العصور الوسطي منذ القرن الرابع للميالد حتي القرن الخامس عشر للميالد0
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المحتوي العلمي :
 -1مصادر تاريخ اإلمبراطورية الرومانية في قرونها األخيرة
 -2مصادر تاريخ الغزوات الجر مائية في أوروبا
 -3مصادر تاريخ دولة الفرنجة
 -4مصادر تاريخ اإلقطاع في أوروبا في العصور الوسطي
 -5مصادر تاريخ البابوية والكنيسة الغربية
 -6مصادر تاريخ الصراع بين اإلمبراطورية والبابوية في العصور الوسطي
المراجــــع :
 .1محمود سعيد عمران (دكتور) :منهج البحث التاريخي ومصادر العصور الوسطي ،
اإلسكندرية ( دار المعرفــة الجامعية )  2006م0
 0104502منهج البحث التاريخي في العصور الوسطى
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي  :يهدف المقرر تعريف الطالب بمناهج البحث التاريخية المختلفة،
واألطر العامة لموضوعات البحث في العصور الوسطي0
المحتوي العلمي :
 -1أهمية التاريخ والفائدة من دراسته وهل التاريخ علم أم فن؟
 -2المعارف والعلوم المساعدة التي ينبغي أن يتسلح بها الباحث في التاريخ
 -3المزايا التي ينبغي أن يتميز بها الباحث في التاريخ والفضائل المكتساابة لدراسااة
التاريخ وكتابته
 -4مراحل الصناعة التاريخية أو مراحل إعداد البحث :
 اختيار الموضوع تحديد المصادر المختلفة والبحث عنها مرحلة تجميع المادة العلمية مرحلة النقد مرحلة التحقيق مرحلة االستنتاط -مرحلة الكتابة وعرض المادة
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المراجــــع :
 -1فتحي عثمان ( دكتور)  :منهج البحث التاريخي  ،دار المعارف
 -2أحمد شلبي ( دكتور)  :كيف تكتب بحث أو رسالة
 0104503مصادر التاريخ البيزنطي
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر تعريف الطالب بالمصادر الرئيسية لتاريخ اإلمبراطورية
البيزنطية منذ تأسيسها وحتي سقوطها سنة  1453م0
المحتوي العلمي
 -1أهمية مصادر التاريخ البيزنطي فيما بين القرنين الرابع والقرن الثالث عشرا الميالديين
 -2المصادر األولي لتاريخ بيزنطة حتي القرن الثامن الميالدي ( يوسبيوس القيصري –
نقفور -بروكوبيوس)
 -3مصادر التاريخ البيزنطي لفترة القرنين التاسع والعاشر الميالديين
 -4مصادر تاريخ األسرة المقدونية في بيزنطة
 -5مصادر تاريخ األسرة الكومنينية
 -6مصادر الفترة األخيرة من تاريخ بيزنطة
المراجــــع :
 -1محمود سعيد عمران ( دكتور)  :منهج البحث التاريخي ومصادر العصور
الوسطي ،اإلسكندرية ( دار المعرفـــة الجامعية )  2006م0
 0104504مصادر تاريخ الحروب الصليبية
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر تعريف الطالب بالمصادر الرئيسية للحركة الصليبية منذ
الحملة الصليبية األولي وحتي نهاية تلك الحركة 1291 – 10951م
المحتوي العلمي :
 -1المصادر الغربية للحروب الصليبية
 -2مصادر الحملة الصليبية األولي وقيام مملكة بيت المقدس الصليبية
 -3مصادر الحمالت الصليبية األخري
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 -4المصادر العربية للحروب الصليبية المصادر المعاصرة  ،والمصادر التي كتبت بعد
عصـر الحروب الصليبية
 -5المصادر البيزنطية التي عنيت بأخبار الصليبيين
 -6المصادر األرمينية
 -7المصادر السريانية
المراجــــع:
 -1محمد مؤنس ( دكتور)  :بيبلوغرافيا الحروب الصليبية
 0104505نصوص تاريخية بلغة أوروبية حديثة ( تاريخ أوروبا)
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :تعريف وتدريب الطالب علي التعامل مع النصوص األجنبية للمصادر األصلية
وكيفية ترجمتها واستخدامها في بحثه
المحتوي العلمي :
 -1نصوص تتعلق بتاريخ أوروبا في العصور الوسطي للترجمة والتعليق من كتابات
تاكيتوس وجوردان واينهارت ومن بعض مصادر الكنيسة الغربية او مراجع
أخري.
 -2نصوص تتعلق بتاريخ الحروب الصليبيبة
 -3بعض نصوص تتعلق بحضارة أوربا في العصور الوسطي خاصة نظام اإلقطاع
أو المدن والتجـارة أو التعليم والجامعات أو الدين والنظم الدينية أو التشريع
والقانون
المراجـــــع:
 األختيار من بين النصوص المتنوعة من مصادر العصور الوسطي المـقررات االختيـــــارية:
0104506العالقات بين الكنيستين الشرقية والغربية
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر الي تعريف الطالب بظهور المسيحية واالعتراف بها
والذي عد بداية للعصـــور الوسطي  ،والصراع المذهبي الذي دار بعد ذلك بين المسيحيين0
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المحتوي العلمي  -1 :ظهور المسيحية وبداية انتشارها
 -1الخالفات الدينية في جوف الكنيسة
 -2مجمع نيقية المسكوني
 -3مذهب الطبيعة الواحدة وانتشاره في مصر وتبني كنيسة اإلسكندرية لهذا
المذهب
 -4الخالف بين كنيسة اإلسكندرية وكل من القسطنطينية وروما حول طبيعة
المسيح
 -5سيادة األرثوذكسية
 -6ظهور الكاثوليكية وسيادتها في الغرب
 -7احتدام الخالف بين الشرب والغرب في الشئون الدينية
المراجــــع :
 -1رأفت عبد الحميد ( دكتور)  :الدولة والكنيسة القاهرة ( دار المعارف) ، 1975
1980
0104507العالقات التجارية بين الشرق األدني والغرب األوروبي
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر الي تعريف الطالب بهذا النشاط االقتصادي الهام الذي ميز
العالقة بين الشرب األدني والغرب األوروبي منذ بداية حتي نهاية العصور الوسطي وكان
الدافع فـي كثير من األحيان للحروب والدبلوماسية التي وقعت بين الجانبين خالل تلك الفترة
الزمنية
المحتوي العلمي :
 -1مقومات الحضارة في الشرب اإلسالمي وعلوم االقتصاد
 -2تقدم النشاط الزراعي وأثره في وفرة المنتجات الزراعية في الشرب وتنوعها
 -3النشاط الصناعي وتعدد المنتجات الصناعية في الشرب اإلسالمي وتقدم هذا النشاط
مقارنة بالغرب
 -4مقومات االقتصاد في الغرب األوروبي مقارنة بالشرب
 -5طرب التجارة الدولية وأهميتها في رواط التبادل التجاري بين الشرب والغرب
 -6المدن التجارية واإليطالية ودورها في حركة التجارة في العصور الوسطي
 -7أثر الحروب الصليبية علي العالقات التجارية بين الشرب والغرب
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المراجــــع :
 -1هايد  :تاريخ التجارة  3 ،أجزاء القاهرة ( الهيئة العامة للكتاب )0
 -2نعيم زكي فهمي ( دكتور)  :طرب التجارة
 0104508تطور النظم والقوانين والنشاط التشريعي في العصور الوسطي
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر الي تعريف الطالب بالتطورات التي طرأت علي النظم
والقوانيــــن والتشريعات في كل من أوروبا وبيزنطة في العصور الوسطي
المحتوي العلمي :
أوال :في أوروبا
 -1القانون الطبيعي والقانون الوضعي
 -2نظرية تردي اإلنسان وسقوطه
 -3مفكرو العصور الوسطي في أوربا وموضوع  :الرب والملكية الفردية ،
والدولة وحق الملوك المقدس
 -4القانون الروماني وتطوره
 -5نهضة أوروبا التشريعية في النصف الثاني من العصور الوسطي
 -6القانون الكنسي
ثانيا  :في بيزنطة
 -1النهضة التشريعية في عهد جستنيان
 -2التشريعات والقوانين في بيزنطة في القرون التالية لعهد جستنيان
 -3التشريعات الخاصة بملكية األرض والضرائب
 -4التشريعات والقوانين في القرون األخيرة من العهد البيزنطي
المراجــــــع :
 -1جوزريف نسيم يوسف ( دكتور) النظم والحضارة في العصور الوسطي
 -2جوزيف نسيم يوسف (دكتور)  :تاريخ الدولة البيزنطية ،اإلسكندرية ( دار المعرفة
الجامعية ) 2007م
 0104509الجغرافية السياسية للقوي الكبري في العصور الوسطي
محاضرات
 2ساعة معتمدة
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الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر الي تعريف الطالب بالتطورات التي طرأت علي الخريطة
السياســية ألوروبا عبر العصور الوسطي
المحتوي العلمي  -1 :معالم الحدود السياسية في أوروبا خالل غزوات الجرمان في أوروبا
 -2خريطة أوروبا السياسية خالل عهد إمبراطورية شارلمان
 -3المعالم السياسية ألوروبا خالل مرحلة انتشار اإلقطاع في أوروبا
 -4معالم الحدود السياسية ل مبراطورية الرومانية المقدسة
 -5معالم وحدود السلطة الدينية في أوروبا ودولة البابا
 -6خريطة أوروبا السياسية بعد ظهور القوميات وبروز الكيانات السياسية
فــــي إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وشرب أوروبا
المراجـــــع :
-1

سعيد عبد الفتا عاشور ( دكتور)  :أوروبا في العصور الوسطي  2 ،ط  ،القاهرة ،

 1964م0
0104510الطرز المعمارية في أوروبا في العصور الوسطي
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااي  :يهاادف هااذا المقاارر الااي تعريااف الطالااب بااالطرز المعماريااة المختلفااة ألبنيااة
ومنشااآت العصااور الوسااطي وماااطرأ ماان تغيياارات فااي هااذا الجانااب الحياااتي الهااام ماان تاااريخ
وحضارة العصورالوسطي
المحتوي العلمي :
 -1العوامل التي أثرت في الفنون وكيفت الطابع الفني في العصور الوسطي
 -2الطرز المعمارية البيزنطية خاصة في الكنائس
 -3الطرز المعمارية في الغرب األوروبي
 في العصور المظلمة في أوروبا (  1000 – 500م) في النصف الثاني من العصور الوسطيظهور الطراز الرومانسكي في القرن الحادي عشر الميالدي  ،ثم الطراز
القوطي في القرن الثاني عشر الميالدي وحتي نهاية العصور الوسطي
المراجــــــع :
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 -1محمود سعيد عمران ( دكتور)  :حضارة أوروبا في العصور الوسطي  ،اإلسكندرية
( دار المعرفــــة الجامعية ) 2007م0
0104511التعليم في أوروبا في العصور الوسطي
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر الي تعريف الطالب بالمراحل التي مرت بها النواحي
التعليمية فـــي أوروبا في العصور الوسطي حتي وصلت للحياة الجامعية
المحتوي العلمي :
 -1مقدمة عن حضارة اإلمبراطورية الرومانية في قرونها األخيرة
 -2التعليم في النصف األول من العصور الوسطي في أوروبا
 -3المدارس الديرية – المدارس األسقفية أو الكاتدرائية
 -4القديس برناد وبطرس ابيالرد وأثرهما في تطور الفكر األوروبي في العصــــور
الوسطي
-5نشأة الجامعات األوروبية وتطورها في النصف الثاني من العصور الوسطي
 مواد الدراسة ومناهجها مباني الجامعات واألشراف علي الطالب نظم االمتحانات والدرجات العلمية -6تقويم المستوي الذي حققه التعليم في أوروبا في العصور الوسطي
المراجع:
 جوزيف نسيم يوسف  :نشأة الجامعات في العصور الوسطى ،اإلسكندرية دار المعارف.1971
 0104512الحياة االجتماعية في أوروبا في العصور الوسطي
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر الي تعريف الطالب باألحوال االجتماعية التي سادت في
العصـــور الوسطي والعوامل التي طرأت عليها وتأثرت بها
المحتوي العلمي  -1 :الحياة االجتماعية في ظل اإلمبراطورية الرومانية في قرونها األخيرة
 -2الحياة االجتماعية في ظل اإلقطاع في اوروبا
 -مركز المرآة في ظل النظم اإلقطاعية
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 المجتمع الزراعي ونظام الضياع الحياة االجتماعية في دولة الفرنجة وإمبراطورية شارلمان -3تأثر الحياة االجتماعية في أوروبا بالفيكنج والشعوب المتبربرة
 -4الحياة االجتماعية في اإلمبراطورية الرومانية المقدسة ودولة البابوية
 -5الحياة االجتماعية في أوروبا بعد ظهور القوميات في إنجلترا وفرنسا
وإيطاليــا وأسبانيا وشرب أوروبا
المراجع:
 .1محمد محمد مرسي الشيخ(دكتور) .حضارة أوربا في العصور الوسطى.
 0104513الحياة االقتصادية في اإلمبراطورية البيزنطية
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر الي تعريف الطالب باألحوال االقتصادية للدولة البيزنطية
منذ قيامهــا حتي سقوطها
المحتوي العلمي  -1 :مقومات االقتصاد في اإلمبراطورية البيزنطية -الزراعة – الصناعة -
التجارة
 -2ملكية األرض في بيزنطة وتطورها
 -3ضرائب األرض الزراعية ومدي عدالتها في تاريخ بيزنطة
 -4النقد تطور قيمته في ظل تتابع الحكام واألسرات البيزنطية
 -5النشاط الصناعي وأهميته المنتجات المصدرة للغرب األوروبي
 -6النشاط التجاري وعائداته علي بيزنطة
 -7تحكم بيزنطة في بعض طرب التجارة الدولية في فترات مختلفة ومنها
طريق الحرير
المراجــــــع :
ستيفن رانسيمان  :الحضارة البيزنطية  ،ترجمة عبد العزيز توفيق  ،القاهرة ،
 0104514قضية بيت المقدس في العصور الوسطي
محاضرات
 2ساعة معتمدة
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الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر الي تعريف الطالب بتاريخ بيت المقدس منذ دخولها في
التبعية اإلسالمية في القرن السابع الميالدي وحتى سقوطها في أيدي العثمانيين في القرن
السادس عشر
المحتوي العلمي  -1 :بيت المقدس قبل الفتح اإلسالمي
 -2بيت المقدس في ظل الحكم اإلسالمي :في عهد الخالفة الراشدة واألمويين
والعباسيين وفي ظل التبعية للدولة الفاطمية ثم األيوبيين
 -3أحوال سكان المدينة غير المسلمين في ظل الحكم اإلسالمي وتمتعهم
بالتسامح الديني
 -4دعاوي الغرب األوروبي عن تعصب السلطات اإلسالمية ومنع المسيحيين
مـــن أداء الحج الي األماكن المقدسة بالمدينة
استيالء الصليبيين علي بيت المقدس سنه 1099م وتأسيس المملكة

-4

الصليبية
استرداد صال الدين لبيت المقدس سنة 1187م وسلوك المسلمين تجاه

-5

الطوائف األخري
-6

تنازل الملك الكامل األيوبي عن المدينة ل مبراطور فردريك الثاني

-7

عودة بيت المقدس بصفة نهائية للمسلمين علي أيدي الخوارزمية سنة
1244م0

المراجــــــع:
.1سعيد عبد الفتا عاشور ( دكتور)  :الحركة الصليبية  2جاازء  ،القاااهرة ( مكتبااة األنجلااو
المصرية )1986م0
0104515الرسل والسفارات في العصور الوسطي
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر الي تعريف الطالب بقواعد وأنماط الدبلوماسية التي سادت
العالقات بين القوي األوروبية واإلسالمية في العصور الوسطي
المحتوي العلمي  -1 :الرسل والسفارات المتبادلة بين البيزنطيين والمسلمين لعقد المصالحات
وتبـــادل األسري
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 -2شروط اختيار الرسل والسفراء – مدي نجا السفارات لحل المشكالت
السياسية
 -3عالقات الشرب اإلسالمي بالغرب األوروبي في العصور الوسطي
 سفارات تبادل الهدايا بين الحكام الرسل والسفارات المختصة بشئون السياسة والحرب رسل المهام الخاصة لتقديم المشورة أو العلم أو الطباعة األخيرة -4عالقات مسلمي أسبانيا بالفرنجة في الغرب األوروبي والصالت
الحضارية بينهمـا
 رسل وسفارات الشئون الدينية خاصة مع البابويةالمراجـــــع :
.1عمر كمال توفيق ( دكتور) الدبلوماسية اإلسالمية والعالقات السلمية مع الصليبيين،
اإلسكندرية(مؤسسة شباب الجامعة) 1986م
ثانيا ً  :درجتا الماجستير والدكتوراه
 .2شعبة تاريخ العصور الوسطى
أوالً:درجة الماجستير
 المواد اإلجبارية
 0104619نصوص تاريخية بلغة أوروبية حديثة ( تاريخ بيزنطة )
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهااادف التعليماااى  :تعرياااف وتااادريب الطالاااب علاااى التعامااال ماااع النصاااوص األجنبياااة للمصاااادر
البيزنطية وكيفية ترجمتها واستخدامها فى بحثه .
المحتااوى العلمااى  :نصااوص تتعلااق بتاااريخ اإلمبراطوريااة البيزنطيااة ماان كتابااات بروكوبيااوس
أوثيوفانيس أوكدرينوس أو غيرها من المصادر .
المراجع :
 االختيار من بين النصوص المتنوعة لمصادر تاريخ الدولة البيزنطية 0104620النقد التاريخى
محاضرات
 2ساعة معتمدة
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الهدف التعليمى  :تعريف وتدريب الطالب على نقااد النصااوص وعماال دراسااة مقارناة لهااا للتأكااد
من صحتها
المحتوى العلمى :
 -1الجانب األول من النقااد التاااريخى ومحاولااة التثباات ماان أصااالة وصااحة المصاادر أو الاانص أو
الوثيقااة والتأكااد ماان مؤلااف المصاادر أو كاتااب الاانص أو محاارر الوثيقااة والاازمن الااذى كتااب فيااه
والمكان
 -2الجانب الثانى ويتناااول روايااات المصاادر أو الاانص أو الوثيقااة أو الخطاااب لفهاام المعنااى وهاال
تسرب إلياه الخطااأ ماان عدمااه وتااأثير الميااول واألهااواء علااى مؤلااف المصاادر أو الاانص أو كاتااب
الوثيقة أو الخطاب أو غير ذلك
 -3فى حالة التثباات ماان صااحة المصاادر أو الوثيقااة أو الخطاااب والتأكااد ماان كاتبااة وزماان الكتابااة
يمكن االستفادة منه كمصدر من مصادر التاريخ
المراجع :
 .1حسااان حااالب ( دكتااور )  :مناااهج الفكاار والبحااث التاااريخى  ،اإلسااكندرية ( دار المعرفااة
الجامعية )  1998م
 0104621تطور الكتابة التاريخية في العصور الوسطى
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :تعريف الطالب بالتطورات التااى طاارأت علااى الكتابااات التاريخيااة فااى كاال ماان
العالمين اإلسالمى واألوروبى.
المحتوى العلمى :
أوالً  :فى الشرق
 -1نشأة علم التاريخ عند العرب – كتاب السيرة والمغازى – االخباريون وبداية التخصااص فااى
التاريخ
 -2اتجاهات الكتابة التاريخية فى العصر اإلسالمى
 حتى نهاية القرن السادس الهجرى ( الثانى عشر الميالدى ) من القرن السادس الهجرى حتى القرن التاسع الهجرى (  15 – 12م ) -3ابن خلدون وكتابة التاريخ
ثانيا ً  :فى بيزنطة والغرب األوروبى
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أوالً  :فااى بيزنطااة  :ماان بدايااة التاااريخ البيزنطااى فااى القاارن الرابااع حتااى نهايااة القاارن الثااامن
الميالدى ومن بداية القرن التاسع حتى نهاية القرن الثانى عشر الميالديين
ثانياا ً  :فااى الغاارب  :الكتابااة فااى العصااور المظلمااة فااى أوروبااا (  1000 – 500م ) ماان القاارن
الحادى عشر حتى نهاية القرن الثانى عشر الميالديين فى القرون األخيرة من العصور الوسطى
المراجع :
.1سيدة إسماعيل الكاشف ( دكتور )  :مصادر التاريخ اإلسالمى ومناهج البحث  ،القاهرة
1961 -1م0
 0104622نصوص تاريخية بلغة أوروبية حديثة (تاريخ الحروب الصليبية)
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :تعريف وتدريب الطالب على التعامل مع النصوص األجنبية لتاااريخ الحااروب
الصليبية وكيفية ترجمتها واستخدامها فى بحثه
المحتااوى العلمااى  :نصااوص تتعلااق بتاااريخ الحااروب الصااليبية مثاال ريمونااداجيل  ،فوشاايه دو ،
شارتر  ،وليم الضورى  ،أودو أوف دويل  ،أمبراوز  ،جيوفرى فينسوف وغيرهم
المراجع :
 االختيار من بين النصوص المتنوعة لمصادر الحروب الصليبية المقررات االختيارية
 0104623تأثير الحضارة اإلسالمية فى أوروبا فى العصور الوسطى
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهااادف التعليماااى  :تعرياااف الطالاااب بالتاااأثيرات الحضاااارية المتبادلاااة باااين العاااالمين اإلساااالمى
والغربى فى العصور الوسطى
المحتوى العلمى :
 -1فى المجال السياسااى  :إعااادة المساالمون لتخطاايط الحاادود السياسااية ألوروبااا ماان جديااد عقااب
فتوحاتهم فااى القاارن السااابع الماايالدى لملحقااات أوروبااا فااى الشاارب وجاازر البحاار المتوسااط وفااى
أوروبا ذاتها
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 -2فى المجال الحضارى  :معااابر الحضااارة اإلسااالمية إلااى أوروبااا ووصااول علااوم العاارب إلااى
أوروبا واستفادة األوروبيين منها لتزدهر الحضارة فى أوروبا منذ القاارن الثااانى عشاار الماايالدى
فى الوقت الذى توقفت فيه الحضارة فى الشرب
المراجع :
 .1سعيد عبد الفتا عاشور ( دكتور )  :حضارة أوروبا فى العصااور الوسااطى  ،بيااروت (
دار النهضة )  1976م
 0104624األرمن والحروب الصليبية
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :تعريف الطالب بدور األرمن فى الحروب الصليبية
المحتوى العلمى :
 -1أرمينيااا منااذ الفتوحااات اإلسااالمية فااى القاارن السااابع الماايالدى وحتااى القاارن الحااادى عشاار
الميالدى
 -2طوائف األرماان ودورهاام فااى ظاال الحكاام اإلسااالمى خاصااة فااى مدينااة بياات المقاادس ومنطقااة
الجزيرة
 -3الحملة الصليبية األولى واألرمن
 -4استيالء الصليبين على الرها سنة  1098م وإخضاع األرمن
 -5موقف األرمن من األحداث الصليبية فى بالد الشام وأطراف العراب
 -6أحوال األرمن فى طل الحكم الصليبى فى بالد الشام والجزيرة
 -7نهاية الحروب الصليبية وأوضاع أرمينيا خالل حكم المماليك ببالد الشام
المراجع :
.1فايز نجيب اسكندر ( دكتور)
 0104625اإلمبراطورية البيزنطية والحروب الصليبية
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :تعريااف الطالااب بموقااف اإلمبراطوريااة البيزنطيااة ماان الحركااة الصااليبية وماان
الصليبيين  ،والموقف المقابل للصليبيين
المحتوى العلمى :
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 -1ما قيل عن استغاثة بيزنطة بالبابوية والغرب األوروبى ضد األتراك السالجقة قبيل الحااروب
الصليبية
 -2استجابة البابوية لمطالب بيزنطة والدعوى للحروب الصليبية
 -3الكسيوس كومنين وموقفه من الحملة الصليبية األولى ومن قادة الصليبيين
 -4إسهامات بيزنطة فى الحرب الصليبية األولى
 -5موقف بيزنطة من الحمالت الصليبية األخرى حتى الحملة الصليبية الثالثة
 -6استيالء الصليبيين على القسطنطينية فى الحملة الصليبية الرابعة سنة  1204م
 -7موقف بيزنطة من الصليبيين حتى نهاية القرن الثالث عشر الميالدى
المراجع :
.1جوزيااااف نساااايم ( دكتااااور )  :العاااارب والااااروم والالتااااين فااااى الحملااااة الصااااليبية األولااااى ،
اإلسكندرية  1963م
 0104626المغول والحروب الصليبية
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف العلمى  :تعريف الطالب بصفة خاصة بالمحاوالت التى قامت من أجل إيجاد تحالف بااين
المغول والصليبيين لضرب العالم اإلسالمى
المحتوى العلمى :
 -1تعريف المغول أو التتار وأين عاشوا وصفاتهم ومعتقداتهم
 -2غزوات المغول فى أوروبا
 -3الحركااة الصااليبية فااى أواخاار القاارن الحااادى عشاار الماايالدى وتأساايس الكيانااات الصااليبية فااى
الشرب
 -4سفارات أوروبا إلى المغول للتبشير بالمسيحية ومحاوالت تنصيرهم على المذهب الكاثوليكى
 -5الساافارات المتبادلااة بااين أوروبااا والمغااول بغاارض التحااالف العسااكرى ضااد المساالمين لاادعم
الكيان الصليبى فى الشرب
 -6موقف المغول من صليبى الشرب
 -7هجمات المغول على بالد الشااام وأطااراف العااراب خااالل تاارنح الكيااان الصااليبى قباال سااقوطه
نهائيا ً
 -8هزيمة المغول على أيدى المماليك ونهاية عالقاتهم بالحروب الصليبية
المراجع :
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 .1السيد الباز العرينى ( دكتور )  :المغول  ،بيروت  1986م
 0104627الصراع بين البابوية واإلمبراطورية فى العصور الوسطى
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف العلمى  :تعريف الطالب بهذا الصراع العلمانى الذى شكل تاريخ أوروبا داخليا ً
المحتوى العلمى :
 -1ظهور اإلمبراطورية الرومانية المقدسة فى القرن الحادى عشر الميالدى وتتويج آتااو العظاايم
إمبراطورا ً سنة  963م
 -2ضم أجزاء كبيرة من إيطاليا لهذه اإلمبراطورية وإخضاع الكنيسة
 -3تطور الحكم فى ألمانيا وإيطاليا العادة عهد اإلمبراطوريات السابقة
 -4النزاع بين اإلمبراطور هنرى الرابع والبابا جريجورى السابع وسببه
 -5حادثة كانوسا وتحقيق البابا أهدافه فى هذه الحلقة من حلقات الصراع بين الجانبين
 -6تجدد الصراع بين اإلمبراطورية والبابوية فى حلقة جديدة وانتصار اإلمبراطورية هذه المرة
 -7النزاع بين اإلمبراطور هنرى الخامس والبابوية
 -8آخر حلقة من حلقات الصراع بين الجانبين والتى استمرت ربع قاارن علااى عهااد اإلمبراطااور
فردريك برباروسه
المراجع :
.1هارتمااان وباااراكالف  :الدولااة واإلمبراطوريااة فااى العصااور الوسااطى  ،ترجمااة وتعليااق د.
جوزيف نسيم يوسف  ،اإلسكندرية  1966م
 0104628جزر البحر المتوسط فى العصور الوسطى
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااى  :تعريااف الطالااب بالاادور السياسااى والحضااارى الهااام الااذى لعبتااه جاازر البحاار
المتوسط فى العصورالوسطى
المحتوى العلمى :
 -1موقع كل من جزيرة قبرص وكريت وصقلية وجزر البليار فى البحر المتوسط
 -2جزيرة قبرص ودورها فى األحداث التاريخية خاصة بين بيزنطة والمسلمون خااالل حمااالت
الصليبيين على الشرب
 -3تاريخ كريت فى العصور الوسطى وموقفها من بيزنطة عبر فترات التاريخ الوسيط
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 -4خضوع صقلية وجنوب إيطاليا للحكم اإلسالمى فى العصور الوسطى حتى سيطرة النورمان
 -5صقلية كمعبر من معابر الحضارة اإلسالمية إلى أوروبا
 -6جزر البليار وارتباطها بالتاريخ اإلسالمى ودورها خالل حكم المسلمين لألندلس
المراجع :
.1ساااعيد عباااد الفتاااا عاشاااور ( دكتاااور )  :قبااارص والحاااروب الصاااليبية  ،القااااهرة ( مكتباااة
النهضة المصرية )  1957م
 0104629اللغة الالتينية ()1
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااى  :تهاادف الدراسااة إلااى إلمااام الطالااب باللغااة إلمام اا ً يمكنااه ماان تحديااد مااا يتعلااق
بدراسته من نصوص المصادر المكتوبة بتلك اللغة لترجمتها إلى العربية واالستفادة منها إلعداد
بحثه أو رسالته مع ضرورة تعلمه القواعد األساسية لهذه اللغة.
المحتوى العلمى  :يتم تحديااد المحتااوى ماان قباال المتخصصااين بقساام اآلثااار والدراسااات اليونانيااة
والرومانية
المراجع :
 يتم تحديدها من قبل القسم المختص 0104630اللغة اليونانية ()1
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااى  :تهاادف الدراسااة إلااى إلمااام الطالااب باللغااة إلمام اا ً يمكنااه ماان تحديااد مااا يتعلااق
بدراسته من نصوص المصادر المكتوبة بتلك اللغة لترجمتها إلى العربية واالستفادة منها إلعااداد
بحثه أو رسالته مع ضرورة تعلمه القواعد األساسية لهذه اللغة
المحتوى العلمى  :يتم تحديااد المحتااوى ماان قباال المتخصصااين بقساام اآلثااار والدراسااات اليونانيااة
والرومانية
المراجع :
-يتم تحديدها من قبل القسم المختص
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ثانيًا:درجـة الدكتــوراه
 المواد اإلجبارية
 0104709مدارس التفسير التاريخى
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بالمدارس المختلفة فى تفسير التاريخ
المحتوى العلمى :
 -1المؤرخون الحديثون وتفسير التاريخ -:
 المؤرخ بيورى  Buryوالمؤرخ باول  Bowellوتفسير كل منها للتاريخ وهل وهو علاام أوأكثر من علم أم أقل من العلم ؟
 -2الفالسفة الطبيعيون وتفسير التاريخ وقولهم بأن التاريخ أقل من العلم بكثير
 -3رجال األدب وتفسير التاريخ وقولهم بأن التاريخ فوب العلم بكثير أو أنه أكثر من العلاام بكثياار
بل أنة فن من الفنون
 -4هرنشو وتفسير التاريخ وقوله بأن التاريخ علم ونقد وتحقيق
المراجع
.1حسااان حااالب ( دكتااور )  :مناااهج الفكاار والبحااث التاااريخى  ،اإلسااكندرية ( دار المعرفااة
الجامعية )  1998م
 0104710تطور التاريخ فى شطرى القارة األوروبية فى العصور الوسطى
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااى  :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطالااب بااالتطورات التااى أخااذت تطاارأ علااى
شاارب وغاارب أوروبااا علااى ماار العصااور الوسااطى ومااا نجاام عنهااا ماان تغياارات فااى الخريطااة
السياسية لشطرى القارة
المحتوى العلمى :
أوالً  :فى شرق أوروبا وتاريخ بيزنطة
 -1قسطنطين ووالية العرش فى بيزنطة
 -2تتابع األسرات فى حكم اإلمبراطورية البيزنطية
 -3األسرات الثالثة األولى من سنة  306إلى سنة 518
 -4األسرات التالية حتى قيام األسرة المقدونية (  867 – 518م )
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 -5األسرة المقدونية (  1057 – 867م )
 -6أسرة دوقاس واألسرة الكومنينية وأسرة أنجيلوس (  1204 – 1059م )
ثانيا ً  :فى غرب أوروبا
 -1القرون األخيرة فى عمر اإلمبراطورية الرومانية (  476 – 284م )
 -2عصر الغزوات الجرمانية وقيام ممالك الجرمان فى أوروبا
 -3إمبراطورية شارلمان
 -4عصر اإلقطاع ثم غزوات الفيكنج و المجريين فى أوروبا
 -5اإلمبراطورية الرومانية المقدسة والبابوية
 -6بروز القوى األوروبية فى القرون األخيرة من العصور الوسطى
المراجع :
.1محمد محمد مرسى الشيخ ( دكتور )  :تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى
 المواد االختيارية
 0104711نصوص تاريخية بلغة أوروبية حديثة (نصوص حضارية )
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااى  :يهاادف هااذا المقاارر لتعريااف وتاادريب الطالااب علااى التعاماال مااع النصااوص
والمصادر األجنبية الخاصة بحضارة العصور الوسطى وكيفية ترجمتها واستخدامها فى بحثه
المحتااوى العلمااى  :نصااوص تتعلااق بحضااارة أوروبااا فااى العصااور الوسااطى خاصااة مااا يتعلااق
باإلقطاع أو المدن والتجارة أو التعليم والجامعات أو الدين والنظم الدينية أو القانون والتشريع أو
العلوم واآلداب والفنون
المراجع :
 االختيار من بين النصوص المتنوعة لمصادر العصور الوسطى 0104712إيطاليا وعصر النهضة
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالظروف التى صاحبت عصاار النهضااة
وأدت فى النهاية إلى االنتقال للعصر الحديث
المحتوى العلمى :
 -1عصر النهضة فى إيطاليا وتحديد بدايته ونهايته
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 -2عصاار النهضااة فتاارة انتقاليااة بااين العصااور الوسااطى والعصااور الحديثااة أو أنااه مقدمااة
للعصور الحديثة
 -3أوجه الخالف بين العصور الوسطى والعصور الحديثة فى أوروبا
 -4الظروف التى مهدت لظهور عصر النهضة فى إيطاليا بالذات
 -5النهضة األدبية فى إيطاليا
 -6النهضة الفنية وأثرها فى اعتالء إيطاليا مكانه بارزة فى أوروبا فى تلك الفترة
المراجع :
.1دانتى اليجيرى  :الكوميديا اإللهيه  ،ترجمة وتعليق الدكتور حسن عثمان  ،القاهرة 1964م
 0104713النظم االجتماعية فى العصور الوسطى
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااى  :يهاادف هااذا المقاارر إلااى دراسااة المجتمعااات األوروبيااة المختلفااة فااى العصااور
الوسطى
المحتوى العلمى :
 -1النظم االجتماعية فى اإلمبراطورية الرومانية فى قرونها األخيرة فى أوروبا
 -2اإلقطاع كنظام اجتماعى فى أوروبا فى العصور الوسطى
 -3النظم االجتماعية فى دولة الفرنجة وإمبراطورية شارلمان
 -4أثاار غاازوات كاال ماان الفيكاانج و المجااريين والشااعوب المتبربااره فااى الاانظم االجتماعيااة
األوروبية فى تلك الفترة فى القرنين التاسع والعاشر الميالديين
 -5النظم االجتماعية فى اإلمبراطورية الرومانية المقدسة ودولة البابا
 -6الاانظم االجتماعيااة فااى ظاال بااروز القااوى األوروبيااة ف اى أواخاار العصااور الوسااطى فااى
إنجلترا – فرنسا – إيطاليا – أسبانيا – فى شرب أوروبا
المراجع :
 .1سعيد عبد الفتا عاشور ( دكتور )  :حضارة أوروبا فى العصور الوسطى  ،بيروت ( دار
النهضة )  1976م
 0104714الرهبنة والديرية فى العصور الوسطى
محاضرات
 2ساعة معتمدة
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الهدف التعليمى  :يهدف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطالااب بظهااور وتطااور هااذه الظاااهرة الدينيااة
التى تمثل اإلسهام األكبر لمصر فى حضارة العصور الوسطى
المحتوى العلمى :
 -1الرهبنة األنعزالية فى مصر ( األمبا بوال والقديس أنطوان )
 -2الرهبنة االجتماعية مرحلة قبل ظهور الديرية
 -3الديرية الباخومية فى مصر ثم فى الشرب
 -4انتقال الرهبنة والديرية إلى أوروبا
 -5نظم الديرية البندكتية من القرن السادس إلى القرن العاشر الميالدى
 -6حركة اإلصال الكلونية فى القرن العاشر الميالدى
 -7الديرية السسترشيانية فى القرن الثانى عشر
 -8تنظيمات األخوان الرهبان فى أواخر العصور الوسطى
 -9أثر الحركة الديرية فى حياة المجتمع األوروبى فى العصور الوسطى
المراجع :
 .1إيريس جيب المصرى  :قصة الكنيسة القبطية 3 ،ط  ،اإلسكندرية  1971 – 1963م
 0104715اللغة اليونانية ()2
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمى  :تهاادف الدراسااة إلااى إلمااام الطالاب باللغااة اليونانيااة إلماماا ً يمكنااه ماان تحديااد مااا
يتعلق بدراسته من نصوص المصادر المكتوبة بتلك اللغة لترجمتها إلى العربيااة واالسااتفادة منهااا
ألعداد بحثه أورسالته مع ضرورة تعلمه القواعد األساسية لهذه اللغة
المحتوى العلمى  :يتم تحديااد المحتااوى ماان قباال المتخصصااين بقساام اآلثااار والدراسااات اليونانيااة
والرومانية
المراجع :
 يتم تحديدها من قبل القسم المختص 0104716اللغة الالتينية ()2
محاضرات
 2ساعة معتمدة
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الهدف التعليمااى  :تهاادف الدراسااة إلااى إلمااام الطالااب باللغااة الالتينيااة إلماماا ً يمكنااه ماان تحديااد مااا
يتعلق بدراسته من نصوص المصادر المكتوبة بتلك اللغة لترجمتها إلى العربيااة واالسااتفادة منهااا
ألعداد بحثه أورسالته مع ضرورة تعلمه القواعد األساسية لهذه اللغة
المحتوى العلمى  :يتم تحديااد المحتااوى ماان قباال المتخصصااين بقساام اآلثااار والدراسااات اليونانيااة
والرومانية.
المراجع :
 -يتم تحديدها من قبل القسم المختص

.3شعبة التاريخ الحديث والمعاصر
أوالً:درجة الماجستير


المواد اإلجبارية

 0104631منهج البحث التاريخي
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المنهج إلى تعريف الطالب بالمنهج العلمي للبحث التاريخي.
المحتوى العلمي:
فيشاامل كيفيااة اختيااار موضااوع البحااث و جمااع األصااول و المصااادر وإثبااات صااحتها ،و
كيفية إنشاء الصيغة التاريخية و الكتابة الببليوجرافية لحواشي البحوث.
المراجع:
 .1د .حسن عثمان  ،منهج البحث التاريخي ،القاهرة.1970
 .2جمال حجر،د .عادل غنيم ،منهج البحث التاريخي  ،القاهرة 1982
 0106649فلسفة التاريخ (قسم الفلسفة)
 0104632نصوص تاريخية 
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريااف الطالااب باابعض النصااوص التاريخيةوكيفيااة
تحليلها.
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المحتوى العلمي:
يختار األستاذ بعض النصوص يقوم الباحث بدراستها و تحليلها و التعليق عليها و مقارنتها
بالنصوص األخرى.
المراجع:
 .1د .عمر عبااد العزيااز عماار ،د .ناهااد دسااوقي ،نصااوص تاريخيااة باللغااة اإلنجليزيااة،
اإلسكندرية .2001
 المــــواد االختيــــاريــــة
0104633

مصادر التاريخ الحديث
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المنهج إلى تعريف الطالب بالمصادر المختلفة للتاريخ الحديث
المحتوى العلمي:
الوثائق األرشيفية و المخطوطات و المذكرات السياسية و الدوريات العالمية و المحلية.
المراجع:
 .1د .محمد أنيس ،مدرسة التاريخ المصري في العصر العثماني ،القاهرة.1978
0104634

مصادر التاريخ المعاصر
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة

الهاادف التعليمااي :يهاادف هاااذا الماانهج إلااى تعريااف الطالاااب بالمصااادر المعاصاارة للتااااريخ
الحديث.
المحتوى العلمي:
المصادر المعاصرة للتاريخ مثل :شبكة المعلومات الدوليااة (اإلنترناات) و الاادوريات العالميااة
و المحلية والروايات الشفوية و المطبوعات الخاصة بدور الوثائق في العالم.
المراجع:
 .1شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنت)
 .2الدوريات العالمية و المحلية
 0104635الوثائق األرشيفية
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
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الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا الماانهج إلااى تعريااف الطالااب باألرشاايفات المحليااة و العربيااة
والعالمية و محتوياتها وطرب التصنيف بها مع التركيز على األرشيف العثماني و المصري.
المحتوى العلمي:
يشتمل علااى دراسااة محتويااات األرشاايفات العربيااة والمحليااة والعالميااة ،مااع التركيااز علااى
األرشيف العثماني والمصري.
المراجع :
 يحدده األستاذ مع الطالب و يتغير كل عام. 0104636مخطوطات عربية
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المنهج إلى تعريف الطالب بالمخطوطات العربية غير المنشورة
و المخطوطات العربية المنشورة.
المحتوى العلمي:
يشتمل هذا المقرر على دراسة بعض المخطوطات العربيااة المنشااورة وغياار المنشااورة
و توضيح أساليب تحقيق المخطوط و ذيل المخطوط.
المراجع:
 .1د .عفاف العبد ،تاريخ مصاار العثمانيااة ماان خااالل مخطااوط الروضااة الزهيااة فااي ذكاار
والة مصااار و القااااهرة المعزياااة البااان أباااي السااارور البكاااري ،دراساااة و تحقياااق ،رساااالة
دكتوراه ،جامعة اإلسكندرية.1992
 .2د .عصمت حسن ،تراجم الصواعق في واقعة الصناجق—مخطوط محقق.
 .3د .محمد عمر عبد العزيز ،صفوة الزمان فيمن تولى على مصر من أمياار و ساالطان ـ
مخطوط محقق.
 .4د .إبراهيم يونس ،تاريخ مصر العثمانية من خالل مخطوط تحفة األحباب—مخطااوط
محقق.
 0106668القانون الدولي العام (قسم الفلسفة)
 0104637الجغرافيا السياسية
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
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الهااادف التعليماااي :و يهااادف هاااذا المقااارر إلاااى التعرياااف بتطاااور الحااادود السياساااية وتوزياااع
الخريطة الدولية.
المحتوى العلمي:
و يتناااول هااذا المقاارر تطااور الحاادود السياسااية و مشااكالت األقليااات فااي العااالم وإعااادة
توزيع الخريطة الدولية و مفهوم الشرب األوسط الكبير.
المراجع:
 .1د .فتحي أبو عيانة ،الجغرافيا السياسية ،اإلسكندرية.2002
 0104638لغة شرقية (عثمانية أو فارسية أو عبرية)
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بلغااة شاارقية حديثااة(عثمانيااة أو
فارسية أو عبرية)
المحتوى العلمي:
و يتناااول هااذا المقاارر بعااض النصااوص بلغااة شاارقية (عثمانيااة ـ فارسااية ـ عبريااة) ،و
يدرس الطالب اللغة العثمانية على يد أحد األساتذة المتخصصين في اللغة التركية.
المراجع:
 قراءات متنوعة في التاريخ الحديث بلغة شرقية 0104639لغة تركية حديثة
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب باللغة التركية الحديثة.
المحتوى العلمي:
و يتناول هذا المقرر بعض النصوص بلغة تركية حديثة.
المراجع:
 -قراءات متنوعة في التاريخ الحديث بلغة تركية حديثة.
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ثانيًا:درجة الدكتوراه
 المقررات اإلجبارية
 0104717مدارس التفكير التاريخي
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المنهج إلى تعريف الطالب بالمدارس المختلفة للفكر التاريخي
المحتوى العلمي:
فيشاااتمل علاااى المدرساااة اإلساااالمية و مدرساااة التناااوير و المدرساااة اليبرالياااة القومياااة و
مدرسة المستشرقين و كذا المدارس اإلقليمية ( المصرية ـ الشامية) و مدرسة المؤرخين الجدد.
المراجع:
1. Peter, Geyl, Debates with a Historian, Britain 1955
 .2فرياادريك أنجاال ،التفسااير االشااتراكي للتاااريخ ،تعريااب و تعليااق د .راشااد البااراوي،
القاهرة.1968
 0104718تاريخ الكتابة التاريخية
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المنهج إلى معرفة المراحل المختلفة للكتابة التاريخية
المحتوى العلمي:
توضيح السمات التي ميزت كل مرحلة و العوامل المؤثرة فيهااا مااع دراسااة بعااض النماااذط
من المكتبة التاريخية مثل المخطوطات و الموسوعات و التراجم.
المراجع:
 .1ماااري ،مااان المعرفاااة التاريخياااة ،ترجماااة جماااال بااادران ،مراجعاااة زكرياااا إباااراهيم،
القاهرة.1976
 .2جوزيف هورث ،قيمة التاريخ ،بيروت.1964
 .3د.عماااااااااار عبااااااااااد العزيااااااااااز عمر،مصااااااااااادر تاااااااااااريخ مصاااااااااار فااااااااااي العصاااااااااار
العثماني،اإلسكندرية.1976
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 0104719نصوص تاريخية 

محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :يعااد هااذا المقاارر مرحلااة متقدمااة واسااتكماالً لتعريااف الطااالب بالنصااوص
التاريخية وكيفية تحليلها
المحتوى العلمي:
يختار األستاذ بعض النصوص يقوم الباحث بدراستها و تحليلها و التعليق عليها و مقارنتها
بالنصوص األخرى.
المراجع:
 نصوص متنوعة. المقـررات االختياريــة
 0104720األوراق الخاصة
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا الماانهج إلااى تعريااف الطالااب باااألوراب الخاصااة المحفوظااة لاادى
المسئولين.
المحتوى العلمي:
يشتمل هذا المقرر علااى دراسااة األوراب الخاصااة المحفوظااة لاادى صااناع القاارار و بعااض
الشخصيات من أصحاب النظريات السياسية و دورهم المؤثر في سياسات بلدانهم.
المراجع:
 .1مذكرات سعد زغلول ---مذكرات أحمد عرابي.
 .2د.عبد العظيم رمضان ،المذكرات السياسية ،الهيئة العامة المصرية للكتاب .1980
 0104721المصادر الحية
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :و يهدف هذا المقرر إلااى التعريااف بشاابكة المعلومااات الدوليااة و اللقاااءات
التى تتم مع العناصر الحية المشاركة في األحداث أو صنع القرار .
المحتوى العلمي:
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يشتمل هذا المقرر على دراسااة أساااليب النقاااش ماان خااالل شاابكة اإلنترناات أو اللقاااءات
الشفهية التي تتم مع العناصر الحية المشاركة في األحداث أو صنع القرار .
المراجع:
 .1أساليب المشافهة اإللكترونية التي تتم في حلقات النقاش و التواصل مع الجمهور
 .2اللقاءات الشفهية مع شهود العيان الذين عاصروا األحداث.
 0104722أدبيات الرحالة
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :و يهاادف هااذا المقاارر إلااى التعريااف بالرحالااة العاارب واألجانااب وأهميااة
أدب الرحالت في كتابة التاريخ.
المحتوى العلمي:
و يشتمل هااذا المقاارر دراسااة الرحالااة األجانااب والرحالااة العثمااانيين والمساالمين وتوضاايح
أهمية أدب الرحالت في كتابة التاريخ.
المراجع:
 .1د .إلهام ذهني ،الرحالة األجانب في مصر في القرن السابع عشر ،القاهرة .1996
 .2د .إلهام ذهني ،الرحالة األجانب في مصر في القرن الثامن عشر ،القاهرة 1998.
 0104723التاريخ الثقافي
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :و يهدف هذا المقرر إلى التعريف بمفهوم الثقافة و فروعها المختلفة.
المحتوى العلمي:
و يشااتمل هااذا المقررعلااى تحديااد مفهااوم الثقافااة و فروعهااا المختلفااة مثاال الثقافااة الدينيااة و
الثقافة اإلجتماعية النابعة من عادات و تقاليد المجتمع و ثقافةالتعليم و ثقافة الماارأة و ثقافااة األخااذ
عن الغرب و العولمة.
المراجع:
 يستعان بأحد أساتذة قسم االجتماع بالكلية لتدريس هذه المادة وتحديد مراجعها. 0104724التاريخ االقتصادي
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
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الهدف التعليمي :و يهدف هذا المقرر إلى التعريف بمصادر التاريخ االقتصادي.
المحتوى العلمي:
و يشتمل هذا المقررعلى دراسة مصادر التاريخ االقتصادي و نظااام حيااازة األرض و أثاار
النشاط االقتصادي في تطور المدن و الثروات الطبيعية واألطماع االستعمارية.
المراجع:
 يستعان بأحد المراجع المتخصصة في الجغرافيا االقتصادية. 0104725التاريخ االجتماعي
محــاضــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :و يهدف هذا المقرر إلى التعريف بمصادر التاريخ االجتماعي وطبقاته.
المحتوى العلمي:
و يشاااتمل هاااذا المقررعلاااى مصاااادر التااااريخ االجتمااااعي و طبقاااات المجتماااع و المجتماااع
الحضاااري والمجتماااع القبلاااي و المجتماااع القاااروي و المؤسساااات الدينياااة و عالقتهاااا باااالمجتمع و
العادات و التقاليد و الصحة و التعليم.
المراجع:
 .1د .عصمت حسن ،جوانب ماان الحياااة االجتماعيااة فااي المجتمااع المصااري فااي القاارن
الثامن عشر،مكتبة األسرة.2002

 .4شعبة التاريخ اإلسالمي
أوالً :درجة الماجستير
 0104640دراسة في مصادر التاريخ اإلسالمي
محــاضــرات
2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :وأهمية دراسة المصادر هي إلقاء الضوء علااى كاال مااا يتعلااق بجوانااب
الحضارة اإلسالمية  ،وهي ذات فائدة كبيرة للمتخصصين لمرحلتي الماجستير والدكتوراه .
المحتوى العلمي:
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تتناول الدراسة أهم مصادر التاااريخ اإلسااالمي سااواء المشاارقية أم المغربيااة واألندلسااية،
فضال عن المصادر التي يعتمد عليها دارسي التاريخ كالمصادر الجغرافيااة واألدبيااة ،فضااال عاان
المصادر األثرية من عمارة ونقوش وعملة وتحف .
المراجع:
مؤلفات  :ابن األثير  ،ابن خلدون  ،والمسعودي  ،واباان تغااري بااردي  ،واباان بطوطااة ،
وابن إياس  ،وابن بسام .
 0104641موضوع خاص في الحضارة اإلسالمية 
الهدف التعليمي:
ال شك أن الهدف من دراسة هااذا الموضااوع هااو تناااول تاااريخ الحضااارة اإلسااالمية بكاال
مظاهرها وكيف أثرت على الحضارة األوربية إذ ان الحضارة األوربية الحديثااة هااي نتاااط لتاأثر
الغرب األوربي بالحضارة اإلسالمية .
المحتوى العلمي:
تتناول الدراسااة التعريااف بالحضااارة اإلسااالمية  ،وأهاام جوانبهااا كاانظم الحكاام واإلدارة (
الخالفااة  ،الااوزارة  ،الحجابااة  ،الاادواوين  ،النظااام العسااكري  ،والقضااائي والحياااة االجتماعيااة ،
فضالً عن الفن اإلسالمي وتطوره  ،واآلثار اإلسالمية ) .
المراجع:
 .1د  .السيد عبد العزيز سالم

 :دراسات في تاريخ الحضارة اإلسالمية .

 .2د  .حسن الباشا :في الحضارة اإلسالمية .
 .3د  .علي حسني الخربوطلي :تاريخ الحضارة اإلسالمية .
 .4د  .سعيد عبد الفتاح عاشور
 .5د  .أحمد مختار العبادي .جوانب من الحضارة العربية اإلسالمية .
 .6د  .سعد زعلول عبد الحميد
 0104642نصوص تاريخية إسالمية بلغة أوروبية حديثة 
محــاضــرات
2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي:
والهااادف هاااو اإلطاااالع علاااى وجهاااة نظااار الماااؤرخين األوربياااين مااان حاااوادث التااااريخ
اإلسالمي أو ما يعرف بوجهة نظر اآلخر .
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المحتوى العلمي:
دراسااة بعااض النصااوص التاريخيااة المتخصصااة والمتعلقااة بتاااريخ المشاارب أو تاااريخ
مصر أو المغرب واألندلس بلغات أوربية حديثة كاإلنجليزية والفرنسية واألسبانية .
المراجع:
 قراءات متنوعة فااي النصااوص التاريخيااة المتخصصااة والمتعلقااة بتاااريخ المشاارب أوتاريخ مصر أو المغرب واألندلس بلغات أوربية حديثة كاإلنجليزية والفرنسية واألسبانية.
 المقررات االختيارية
 0104643الثغور اإلسالمية ودورها في الصراع اإلسالمي المسيحي
محــاضــرات
2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي:
والدراسة هامة إذ تتناول جانب من جوانب الصراع اإلسالمي المسيحي .
المحتوى العلمي:
تتناول الدراسة التعريف بالثغور وهي مناااطق الحاادود بااين أراضااي المساالمين وأراضااي
اعداء المسلمين  ،والسيما بين الدولة العربية اإلسالمية والدولة البيزنطية  ،كمااا تتناااول الدراسااة
أيضا ً األربطة والتعريف بالرباط وأهميته وأماكن وجوده .
المراجع :
 :المغرب اإلسالمي

.1

د .السيد عبد العزيز سالم

.2

 :تاريخ اإلسكندرية في العصر اإلسالمي

.3

د .إبراهيم العدوي

 :الدولة اإلسالمية وأمبراطورية الروم

.4

د .فتحي عثمان

 :الحدود اإلسالمية البيزنطية

.5

د .السيد الباز العريني

 :الدولة البيزنطية

.6

د .أحمد إبراهيم الشريف

 :الدولة اإلسالمية األولى

.7

د .أحمد مختار العبادي

 :تاااااااريخ البحريااااااة اإلسااااااالمية فااااااي مصاااااار

.8

د  .السيد عبد العزيز سالم

والشام
واألندلس

 :تاريخ البحرية اإلسالمية في المغرب
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 0104644دراسة في المعالم التاريخية واألثرية لمدينة اإلسكندرية اإلسالمية
محــاضــرات
2ساعة معتمدة

الهااادف التعليماااي :والشاااك أن الهااادف مااان الدراساااة هاااو إلقااااء الضاااوء علاااى مديناااة
اإلسكندرية التي تحتضن جامعة اإلسكندرية العريقااة  .تلااك المدينااة التااي بناهااا اإلغريااق وظلاات
عاصمة لمصر قرابة األلف عام  ،ثم أصبحت ثغراً ورباطا ً إسالميا ً .
المحتوى العلمي:
تتناول الدراسة التاريخ السياسي والحضاري لمدينة اإلسااكندرية فااي العصاار اإلسااالمي
ابتااداء ماان الفااتح اإلسااالمي لهااا علااى يااد عماارو باان العاااص ماارورا ً بمراحاال التاااريخ اإلسااالمي
لإلسكندرية حتى دخول العثمانيين مصر ساانة  923هااـ  1517م  .كمااا تتناااول الدراسااة أهاام
المعالم األثرية لإلسكندرية اإلسالمية .
المراجع :
 .1د  .السيد عبد العزيز سالم

تاريخ اإلسكندرية وحضارتها في العصر اإلسالمي

 .2د  .سيدة إسماعيل كاشف

مصر في فجر اإلسالم
مصر في عصر األخشيديين

 .3د  .جمال الدين الشيال

تاريخ اإلسكندرية في العصر اإلسالمي

 .4د  .حسن إبراهيم حسن

تاريخ اإلسالم السياسي
الدولة الفاطمية في مصر

 .5د  .علي إبراهيم حسن

دولة المماليك البحرية

 0104645العالم اإلسالمي في العصر العباسي
محــاضــرات
2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي:
والهدف هو تناول العصر العباسي بكل جوانبه السياسية والحضارية .
المحتوى العلمي:
تتناااول الدراسااة تاااريخ الدولااة العباسااية منااذ قيامهااا ساانة  132هااـ (  750م ) وحتااى
سااقوط بغااداد فااي أياادي المغااول ساانة  656هااـ  1258م  .كمااا تتناااول الدراسااة أهاام أجاازاء
الدولة في المشاارق والمغاارب  ،والاادول المنقطعااة والساايما فااي المشاارق اإلسااالمي وكااذلك فااي
المغاارب اإلسااالمي  .وكااذلك بعااح مظاااهر الحضااارة والساايما اآلثااار التااي تركهااا العباساايون ،
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وكذلك عالقات العباساايين بااالقوى المجاااورة والساافارات المتبادلااة بااين خلفاااء الدولااة العباسااية
وأمراء وملوك وأباطرة العالم .
المراجع :
 .1د  .حسن إبراهيم حسن

 :تاريخ اإلسالم السياسي

 .2د  .السيد عبد العزيز سالم

 :العصر العباسي األول

 .3د  .أحمد إبراهيم الشريف

 :العالم اإلسالمي في العصر
العباسي

 .4د .حسن أحمد محمود
 .5د  .أحمد مختار العبادي

 :في التاريخ العباسي واالندلس

 .6د  .حمدي عبد المنعم

 :تاريخ الدولة العباسية

 0104646موضوع خاص في تاريخ المغول
محــاضــرات
2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي:
واألهمية من دراسة تاريخ المغول هو تناول جانب من جوانااب التاااريخ اإلسااالمي حيااث
لعب المغول دورا هاما في المجال السياسي والحضاري في العصر اإلسالمي .
المحتوى العلمي:
تتناااول الدراسااة مصااادر تاااريخ المغااول  ،وتاااريخ المغااول منااذ ظهااورهم فااي هضاابة
منغوليا حتي جنكيز خان  ،والتوسع المغولي في أسيا الوسطي  ،ثم اتجاااه المغااول إلااي مشاارق
العالم اإلسالمي ودخولهم بغداد سنه1258 656م وإسااقاطهم للخالفااة العباسااية  ،ثاام الصااراع
المغولي المملااوكي وهزيمااة المغااول فااي عااين جااالوت ساانه  658هااـ  1260م  ،ثاام عالقااات
المغول مع القوي المحيطة بهم سوار اإلسالمية أو المسيحية واعتناقهم لإلسالم .
المراجع:
.1

د .محمود سعيد عمران .

أوربا والتتار .

.2

د .محمد مرسي الشيخ .

أوربا والتتار .

.3

د .علي إبراهيم حسن .

دولة المماليك البحرية .

.4

د .سعيد عبد الفتاح عاشور .

مصر والشام في العصر المماليكي.

.5

د .حسن إبراهيم حسن .

تاريخ اإلسالم السياسي .
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 0104647فن الحرب والقتال عند المسلمين
محــاضــرات
2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي:
وأهمية هذه الدراسة أنها تتعرح لطرق الحرب والقتال عند المسلمين .
المحتوى العلمي:
تتناااول الدراسااة الفكاار العسااكري فااي اإلسااالم منااذ عهااد الرسااول صاالي هللا عليااه وساالم ،
وتطااور المعااارك البريااة والبحريااة فااي العصاار اإلسااالمي  ،وخطااط الحاارب والقتااال  ،وأنااواع
األسلحة البرية والبحرية والقالع والحصون واألربطة ونماذج من اشهر المعااارك الحربيااة فااي
العصر اإلسالمي .
المراجع
 .1د .السيد عبد العزيز سالم .
د .أحمد مختار العبادي .

تاريخ البحرية اإلسالمية في مصر والشام.
تاااااااااااريخ البحريااااااااااة اإلسااااااااااالمية فااااااااااي المغاااااااااارب
واألندلس .

 .2د .سعيد عبد الفتاح عاشور

 :مصر والشام في عصر األيوبيين والمماليك

 .3د .محمد جمال الدين سرور

 :دولة الظاهر بيبرس .

.4د.إبراهيم أحمد العدوي

 :الحدود اإلسالمية البيزنطية .

 .5د .حسين مؤنس

 :معالم تاريخ المغرب واالندلس .

 0104648موضوع خاص في تاريخ الدول اإلسالمية في المشرق االسالمي
محــاضــرات
2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :وأهمية دراسة هذه الاادول أو الاادويالت هااو القاااء الضااوء علااي تلااك الاادول
التي قامت في المشرق اإلسالمي ولم يتم تسليط الضوء عليها من قبل .
المحتوى العلمي :تتناول الدراسة اختيار احدي الدول االسااالمية التااي قاماات فااي المشاارق
االسالمي مثال:
ــ الدولة الطاهرية .
ــ الدولة الصفارية .
ــ الدولة الغزنوية .
المراجع :
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 .1د .أحمد إبراهيم الشريف .
 .2د .عصام عبد الرؤوف الفقي .

الئحـة الدرسـات العليـا

العالم اإلسالمي في العصر العباسي .
الدول المستقلة في المشرق اإلسالمي .

 .3د .حمدي عبد المنعم حسين .

تاريخ الدول اإلسالمية في المشرق اإلسالمي

 .4د .حسن إبراهيم حسن .

تاريخ اإلسالمي السياسي .

 0104649أثر الحضارة االسالمية علي الحضارة األوربية
محــاضــرات
2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي:
وأهمية هذه الدراسة هو إبراز دور الحضارة اإلسالمية في نمو وتطور الفكاار االوربااي
الحديث .
المحتوى العلمي:
تتناااول الدراسااة مراكااز الحضااارة اإلسااالمية ومقوماتهااا واباارز معالمهااا ومجاالتهااا ،
وكيفية انتقال هذه الحضارة إلي أوربا عن طريق الشام وصقلية واألندلس  ،وكيف بدأت حركة
الترجمة األوربية لعلوم ومعارف العرب المسلمين  ،وهي ما اعتمدت عليااه الحضااارة األوربيااة
الحديثة .
المراجع :
 .1د .علي حسني الخربوطلي .

الحضارة العربية اإلسالمية .

 .2د .حسن الباشا .

تاريخ الحضارة اإلسالمية .

 .3د .السيد عبد العزيز سالم .

الحضارة السالمية .

 .4د .أدم متز .

الحضارة اإلسالمية .

 0104650موضوع خاص في تاريخ مصر اإلسالمية
محــاضــرات
2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي:
والهدف من دراسة تاريخ مصر اإلسالمي هااو التعاارف علااى مراحاال التاااريخ المصااري
في العصر اإلسالمي ،وهااو هااام جاادا ً لطااالب الدراسااات العليااا والساايما أن دراسااة تاااريخ مصاار
اإلسالمية في مرحلة الليسانس هي دراسة موجزة ومختصرة .
المحتوى العلمي:
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تتناول الدراسة دراسة لمراحل تاريخ مصر اإلسالمية منذ الفتح اإلسالمي لها ،ماارورا ً
بالعصرين األموي والعباسي ،والدول المستقلة التي قامت في مصر كالدولة الطولونية والدولة
األخشيدية ثم الفتح الفاطمي لمصر وقيااام خالفااة فاطميااة فااي القاااهرة ،ثاام قيااام الدولااة األيوبيااة
على يد صالح الدين األيوبي وأعقبهااا قيااام دولااة الممالياك التااي ظلاات تحكاام مصاار حتااى دخااول
العثمانيين لمصر سنة  1517م (  923هـ ) .
المراجع:
 – 1د .محمد جمال الدين الشيال

تاريخ مصر اإلسالمية

 – 2د  .أحمد مختار العبادي

قيام دولة المماليك األولى

 – 3د  .سعيد عبد الفتاح عاشور

مصر والشام في عصر األيوبيين والمماليك

 – 4د  .محمد جمال الدين سرور

دولة الظاهر بيبرس في مصر

 – 5د  .سيدة إسماعيل كاشف

مصر في فجر االسالم
مصر في عصر االخشيديين
دولة المماليك البحرية

 – 6د  .علي إبراهيم حسن

 0104651موضوع خاص في تاريخ المغرب واألندلس
محــاضــرات
2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي:
والهاادف إلقاااء الضااوء علااى جاازء هااام ماان أجاازاء العااالم اإلسااالمي أو مااا يطلااق عليااه
الغرب اإلسالمي ،الذي كان يعتبر معبرا ً للحضارة العربية اإلسالمية إلى أوربا .
المحتوى العلمي:
تتنااااول الدراساااة تااااريخ المغااارب واألنااادلس ابتاااداء مااان الفاااتح العرباااي لااابالد المغااارب
واألنااادلس مااارورا ً بتااااريخ المغااارب واألنااادلس فاااي العصاااور األموياااة ،والطوائاااف والمااارابطين
والموحاااادين وبنااااي ماااارين وبنااااي األحماااار وغياااارهم  .وتتناااااول الدراسااااة التاااااريخ السياسااااي
والحضاري.
المراجـع:
 – 1د  .السيد عبد العزيز سالم

 :تاريخ المغرب اإلسالمي
 :تاريخ المسلمين وآثارهم في األندلس

 – 2د  .سعد زغلول عبد الحميد

 :تاريخ المغرب العربي

 – 3د  .أحمد مختار العبادي

 :دراسات في تاريخ المغرب واألندلس
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 – 4د  .حمدي عبد المنعم حسين

 :تاريخ األندلس وحضارته

 – 5د  .سحر السيد عبد العزيز سالم

 :تاريخ بطليوس في العصر اإلسالمي
 :مدينة شاطبة
 :بحوث مشرقية ومغربية
 :فتح العرب للمغرب

 – 6د  .حسين مؤنس

 :فجر األندلس

ثانيًـــا :درجــــــة الدكتــوراه
 المقــررات اإلجبــاريـــة
 0104726موضوع خاص في الحضارة اإلسالمية 
محــاضــرات
2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي:
وتهاااادف هااااذه الدراسااااة إلااااى تعريااااف الطااااالب بااااالفن اإلسااااالمي ،ومنشااااآته ،ومدنااااه،
ومعابرالحضارة اإلسالمية إلى أوربا.
المحتوى العلمي:
 الفن اإلسالمى المنشآت المعمارية اإلسالمية المدن التى بناها المسلمون وأثرها فى نشر الحضارة اإلسالمية معابر الحضارة اإلسالمية الى أورباالمراجـع:
 .1ا0د /السيد عبد العزيز سالم  :دراسات فى تاريخ الحضارة اإلسالمية
 .2ا0د /حسن الباشا  :فى الحضارة اإلسالمية
 .3ا0د /على حسنى الخربوطلى  :فى تاريخ الحضارة اإلسالمية

 0104727نصوص تاريخية إسالمية بلغة أوربية حديثة 
محــاضــرات
2ساعة معتمدة
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الهدف التعليمي :والهاادف هااو اسااتمرار لموضااوعات نصااوص تاريخيااة 1ماان اإلطااالع
على وجهة نظر المؤرخين األوربيين من حااوادث التاااريخ اإلسااالمي أو مااا يعاارف بوجهااة نظاار
اآلخر .
المحتوى العلمي:
دراسااة بعااض النصااوص التاريخيااة المتخصصااة والمتعلقااة بتاااريخ المشاارب أو تاااريخ
مصر أو المغرب واألندلس بلغات أوربية حديثة كاإلنجليزية والفرنسية واألسبانية .
المراجع:
 قراءات متنوعة فااي النصااوص التاريخيااة المتخصصااة والمتعلقااة بتاااريخ المشاارب أوتاريخ مصر أو المغرب واألندلس بلغات أوربية حديثة كاإلنجليزية والفرنسية واألسبانية.

 المقــررات االختيـاريــة
 0104728الفرق الدينية والسياسية في العالم اإلسالمي
محــاضــرات
2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي:
والهدف إلقاء الضوء على هذه الفرب وتأثيرها في العالم اإلسالمي .
المحتوى العلمي:
تتناول الدارس نشااأة الفاارب الدينيااة والسياسااية كااالخوارط والمعتزلااة والشاايعة وذلااك منااذ
عصر الخالفة الراشدة وتطور الفكر المااذهبي والساايما الشاايعي والخااوارط وانتشاااره فااي مشاارب
ومغرب العالم اإلسالمي  ،وكذلك انتشار الفرب السياسية والسيما في بالد المغرب .
المراجع :
 – 1د .حسن إبراهيم حسن

تاريخ اإلسالم السياسي

 – 2بروكلمان

تاريخ الشعوب اإلسالمية

 – 3د  .علي حسني الخربوطلي

الحضارة العربية اإلسالمية

 – 4د  .محمد جمال الدين سرور

الحياة السياسية في الدولة
العربية اإلسالمية
اإلسالم والحضارة العربية

 – 5أ  .محمد كرد علي
 0104729موضوع في تاريخ إفريقية والسودان
محــاضــرات
2ساعة معتمدة
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الهدف التعليمي:
وأهمية هذا الموضوع هو إلقاء الضوء علي منطقة فلما تعرض لها الكتاااب والمؤرخااون
 ،رغم أنها تشكل جانبا هاما من جوانب الدولة العربية اإلسالمية .
المحتوى العلمي:
تتناول الدراسة تاريخ إفريقية والسودان  ،وهي دراسة تشتمل علي كيفية دخول اإلسااالم
إلي هذه البالد  ،وطبيعة سكانها وقبائلها ومراحل التاريخ اإلسالمي فيها .
المراجع :
 .1د .سعد زغلول عبد الحميد .

ـ تاريخ المغرب العربي .

 .2د .السيد عبد العزيز سالم .

ـ المغرب اإلسالمي .
ـ فتح العرب للمغرب .

 .3د .حسين مؤنس .

ـ أنتشار اإلسالم في السودان الغربي.

 .4د .نبيلة حسن محمد .
 .5د .إبراهيم طرخان .

ـ دولة مالي اإلسالمية .

 .6د .حسن احمد محمود .

ـ انتشار اإلسالم في إفريقية .

 0104730الرحالة والجغرافيون في العصر اإلسالمي
محــاضــرات
2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي:
وال شك أن الهدف من هااذه الدراسااة هااو اإلشااارة إلااى أهميااة كتااب الرحالااة والجغاارافيين
لدارس التاريخ .
المحتوى العلمي:
تتناااول الدراسااة دور الرحالااة والجغاارافيين المساالمين وتااأثيرهم علااى حااوادث التاااريخ
اإلسالمي  .إذ أن الرحالة والجغرافيين لاام يكتفااوا بوصااف مااا قاااموا بااه ماان رحااالت باال اعطونااا
وصاافا ً دقيقاا ً عاان أحااوال العااالم اإلسااالمي السياسااية واالجتماعيااة واالقتصااادية والعسااكرية  .هااذا
فضالً عن وصفهم الدقيق لمعالم الرحالت وأهم اآلثار التي شاهدوها .
المراجع :
 .1ابن بطوطة

 -رحلة ابن بطوطة

 .2ابن جبير

 -رحلة ابن جبير

 .3د .السيد عبد العزيز سالم -التاريخ والمؤرخوف العرب
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 .4ابن حوقل

 -صورة األرض

 .5د  .سيدة كاشف

 -مصادر التاريخ اإلسالمي ومناهج البحث فيه

 .6د  .عبد المنعم ماجد

 -مقدمة لدراسة التاريخ اإلسالمي

 0104731موضوع خاص في العصر المملوكي وعالقاتهم الخارجية
محــاضــرات
2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي:
وال شك أن الهدف من هذه الدراسة تعريف الطالب قيام دولة المماليك في مصاار ولشااام
وعالقاتهم الخارجية ومنشآتهم في مصر والشام.
المحتوى العلمي:
 والم ًيا حاةةالاو ال ةيا يحااالم -حاةةالاو يحنوالء حا

ا ح س ةو ال حادالها

 -حاةةالاو ي

الك م ة حاة ي

 -حاةةالاو ي

الك م ة حاًي حاليابو حاةسونو

 ةناآ حاةةالاو ال ةيا يحااالمالمــراجـع:

 .1ح /ً0أنةً ة كالا حاي الًى  :والم ًيا حاةةالاو حأليال

 .2ح /ً0سييً بً حافكالح الايا  :ةيا يحااالم ال يا حالييبييع يحاةةالاو

 .3ح /ً0لل إباحهوم نسع ً :يا حاةةالاو حا ناي
 0104732موضوع خاص في اإلمارات العربية في بالد العراق والشام
محــاضــرات
2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي:

وال شااك أن الهاادف ماان هااذه الدراسااة تعريااف الطااالب بنشااأة اإلمااارات العربيااة فااى
العراب والشام ،ووعالقاتها بالقوتين اإلسالمية والصليبية.
المحتوى العلمي:
 ناأ حالةال حا حايابو ال حاياحق يحااالم -أهم هك حالةال حا

164

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

-

المـراجـع:

هك حالةال حا

هك حالةال حا

الئحـة الدرسـات العليـا

الاديى ح س ةو

الاديى حايليبول ال حاةااق ح س ةل

 .1ح /ً0حاسيً بً حايزيز سالام  :ماحبل
 .2ح /ً0لةال حاًيع حااوال :

حااالم ال حاييا ح س ةل

كالايخ حاًيا حاي السو

 .3ح /ً0ةنةً لةال حاًيع سايا  :حاسوالس حا الالو الًيا حافالمةو ال حاياحق يحااالم
 0104733موضوع خاص عن العالقات السياسية والدبلوماسية بين المغرب اإلسالمي والغاارب
اإلسالمي
محــاضــرات
2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي:
وال شك أن الهدف من هذه الدراسة تعريف الطالب بعالقات دويالت المغرب اإلسالمى
بالقوى المسيحية فى أوربا فى كل من المجال العسكري ،واالقتصادي ،والثقافي.
المحتوى العلمي:
-

ال

ال

حال كيالًى

-

ال

ًيو

ًيو
ًيو

حاثدالال
المـراجـع:

حاة اى ح س ةل الاديى حاةسونو ال أيابال ال حاةلال حايس اى

حاة اى ح س ةل الاديى حاةسونو ال غاى أيابال ال حاةلققال
حاة اى ح س ةل الاديى حاةسونو ال غاى أيابال ال حاةلققال

 .1ح /ً0نةًى بً حاةنيم ةنةً نسيع  :كالايخ حاة اى يحألنًا
 .2ح /ً0نسيع ةؤن

 :ةيالام كالايخ حاة اى يحألنًا

 .3ح /ً0أنةً ة كالا حاي الًى ً :احسال
0104734المرأة في العصر اإلسالمي(شرقًا وغربًا)

محــاضــرات
2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي:

ال كالايخ حاة اى يحألنًا
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وال شك أن الهدف من هذه الدراسة تعريف الطالب دور المرأة في اإلسالم في

العديد من المجاالت ،و شهيرات النساء فى المشرب والمغرب
المحتوى العلمي:
-

تكريم اإلسالم للمرأة المسلمة

-

شهيرات النساء فى المشرب والمغرب

-

دور المرأة المسلمة فى المجال الثقافى

-

دور المرأة المسلمة فى المجال االجتماعى

-

دور المرأة المسلمة فى المجال االقتصادى

المـراجـع:
 .1ا0د /حمدى عبد المنعم محمد حسين  :تاريخ الحضارة اإلسالمية
 .2ا0د /السيد عبد العزيز سالم  :تاريخ الدولة العربية
 .3ا0د /سعيد عبد الفتا عاشور  :المدنية اإلسالمية

.5شعبـة اآلثــار المصــريــــة
أوالً :درجة الماجستير
 المقررات اإلجبارية
 0104652مناهج البحث في اآلثار المصرية
محـــاضــرات
 2ســــاعة معتمـــدة
الهدف التعليمى :تعريف الطالب بمناهج البحث اآلثرى وأساليبة وكيفية استخدامة فى كتابااة
االبحاث اآلثرية .
المحتوى العلمى  :دراسة تطور مناهج البحث اآلثاارى واستحدامهااـا فااى الحفاااظ علااى اآلثاار
وتسجيلهـا وكتابة التقارير األثرية وكتابة اإلبحاث في مجال اآلثار0
المراجــع :
 .1محمود عبد الرازب عوض  :علم اآلثار ومناهج البحث األثري  ،القاهرة 1990 ،
 .2رودريغو مارتين غاالن
بيـروت 1998

 :مناهج البحث األثري ومشااكالته  ،تعريااب خالااد غناايم ،
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 0104653نصــوص هيروغليفية
محـاضـرات
 2سـاعة معتمــدة
الهدف التعليمي  :تدريب الطالب علي ترجمة النصوص الهيروغليفية
المحتوي العلمي  :دراسة بعض النصااوص المصاارية القديمااة المكتوبااة بااالخط الهيروغليفااي
وترجمتها وتحليلها0
المراجــع :
 يتم أختيار بعض النصوص المصرية بالخط الهيروغليفي 0104654نصــوص هيراطيقيـة
محـــــاضــرات
 2ســــاعة معتمـدة
الهدف التعليمي  :تدريب الطالب علي ترجمة النصوص المصرية القديمة المكتوبة بااالخط
الهيراطيقي0
المحتوي العلمي  :دراسة بعض النصااوص المصاارية القديمااة المكتوبااة بااالخط الهيراطيقااي
وترجمتهــا وتحيليها0
المراجع :
 يتم أختيار بعض النصوص المصرية القديمة المكتوبة بالخط الهيراطيقي 0 0104655حلقــــة بحـــث أثرية
محــــاضــرات
 2ســـــاعة معتمـــدة
الهدف التعليمي  :تدريب الطالب علي كيفية كتابة ورقة بحثية واختيار موضوعات في
مجال اآلثار واالكتشافات األثرية0
المحتوي العلمي  :يقوم أستاذ المادة بأختيار بعض الموضوعات المتصله باآلثـــار
واالكتشااافات األثريااة  ،ويقااوم الطااالب بإعااداد ورقااة بحثيااة فيهااا يتـااـم مناقشااتها فااي حلقااات
للمناقشة العامة مرة في كل شهر علي األقل0
المراجــع :
 .1جورط ضو  :تاريخ عليم اآلثار  ،ترجمة  ،بهيج شعبان  ،بيروت 1982 ،
 .2جان كلااود ماااركرون  :علاام آثااار بااالد الرافاادين  ،ترجمااة يوسااف حبااي  ،العااراب ،
1986
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 0104656نصوص أثرية بلغة أوربية حديثة 1
محـــــاضــــرات
 2ســـاعة معتمـدة
الهدف التعليمي  :تدريب الطالب علي قراءة وفهم النصوص األثرية بلغة أوروبية حديثة
وتعريفهم بمصطلحات البحث األثري والدراسات اآلثرية 0
المحتوي العلمي  :يتضمن نصوص ومصطلحات أثرية لدراستها وفهمها وأستيعابهاوتحليل
مادتها العلمية والتعليق عليها0
المراجـــع :
 يتم أختيااار مجموعااة ماان النصااوص سااواء ماان الاادوريات العلميااة األجنبيااةالمتخصصة أو من المراجع األثرية األجنبية0
 المقررات االختيارية
 0104657اللغـــة القبطيـــة
محاضــــرات
 2ساعــــــة معتمــــــــــدة
الهدف التعليمي  :تدريب الطالب علي نصوص اللغة القبطية وترجمتها وفهم قواعدها0
المحتوي العلمي:دراسة قواعااد اللغااة القبطيااة ولهجاتهااا وترجمااة بعااض النصااوص المكتوبااة
بها0
المراجــــع :
 .1جورجي صبحي  :كتاب قواعد اللغة المصرية القبطية  ،القاهرة 1925 ،
 0104658اللغـــة الســومرية
محـــاضــرات
 2ســـــاعة معتمــــــــدة
الهدف التعليمي  :تعليم الطالب الخااط السااومري للتعاارف علااي النصااوص المكتوبااة بااالخط
المسماري وانتشاره0
المحتوي العلمي  :عالمات الخط السومري وقواعده وخصائصة
المراجـــــع :
 .1فوزي رشيد  :قواعد اللغة السومرية  ،بغداد 1971 ،
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 0104659اللغــةاألكديـــــــة
محــــــاضــرات
2ســــــاعة معتمــــــدة
الهدف التعليمي  :تعليم الطالب الخط األكدي
المحتااوي العلمااي  :دراسااة اللغااة األكديااة وقواعاادها والتاادريب علااي النصااوص المكتوبااة
باألكدية0
المراجـــــع :
1.L. A. Lipin , the Akkadian Languge , Moscow , 1973

 0104660الترميم األثري وحفظ اآلثار
محــــاضـــرات
 2ســـــاعة معتمـــدة
الهدف التعليمي  :تعريف الطالب بطرب الترميم األثري وصيانة وحفظ اآلثار0
الهدف العلمي  :دراسة طرب الترميم األثري وكيفية صيانة اآلثار وحفظها 0
المراجــــع :
 .1مجموعااة ماان المااؤلفين  :الحفااظ فااي علاام اآلثااار  ،ترجمااة محمااد أحمااد الشاااعر ،
المعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاهرة  2002 ،م0
 0104661موضوع خاص في الحضارة العراقية القديمة
محـــــاضــــرات
 2ســـــــاعة معتمــــدة
الهدف التعليمي  :التدريب علي دراسة الموضوعات المتصله بحضارة العراب القااديم مثاال
األساارة فااي الحياةاالجتماعيااة والفكاار الااديني واألدب والقااانون والمصااادر التااي يمكاان االعتماااد
عليها في هذه الموضوعات0
المحتااوي العلمااي  :دراسااة بعااض الموضااوعات المتصااله بالحضااارة العراقيااة  ،والمصااادر
العلمية والمراجــع المتصله بها0
المراجــــع :
 .1نجيب ميخائيل إبراهيم  :حضارة العراب القديم  ،اإلسكندرية1966 ،
2. B. Meissner , Babylonien und Assyrien , 1926.
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 0104662موضوع خاص في حضارة سوريا القديمة
محــــــاضــرات
 2ســـــاعة معتمـــــــدة
الهاادف التعليمااي  :التاادريب علااي دراسااة الموضااوعات المتصااله بحضااارة سااورية القديمااة
اعتمادا علي المراجع والمصادر العلمية0
المحتااوي العلمااي  :دراسااة بعااض الموضااوعات المتصاالة بحضااارة سااورية القديمااة مثاال
النشااااط التجــاااـاري الفينيقاااي فاااي حاااوض البحااار المتوساااط والتنظااايم السياساااي والحيااااة الفكرياااة
والحروف الهجائية والكتابة الفينيقية والحياة االقتصادية والفنون0
المراجــــع :
1. W.F. Albright, The Archaeology of Palestine, Apelican Book, 19 49.

 .2محمد بيومي مهران  :المدن الفينيقية  ،تاريخ لبنان القديم  ،بيروت 1994 ،
 0104663عالقات الجزيرة العربية بالشرق األدني القديم
محــــاضـــرات
 2ســــاعـة معتمـــدة
الهاادف التعليمااي  :دراسااة طبيعااة العالقااات الخارجيااة للجزي ارة العربيااة مااع جيرانهااا فااي
العصور القديمة0
المحتااوي العلمااي  :العالقااات الخارجيااة التااي تااربط الجزياارة العربيااة بجيرانهااا فااي منطقااة
الشرب األدنـي القديم ،والطرب التجارية التي تربط الجزيرة العربية بالعالم المحيط بها  ،وأهــم
المنتجات التجارية التي توجد في بالد العرب 0
المراجــــع :
 .1جواد علي  :المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم  ( ،عشرة أجزاء)
 0104664الدول والقبائل العربية قبل االسالم
محـــاضـــرات
 2ســــاعة معتمــــدة
الهاادف التعليمااي  :تعريااف الطااالب بطبيعااة الاادول والقبائاال العربيااة التااي ظهاارت فااي بااالد
العرب ودورهــاالحضاري والسياسي في المنطقة العربية0
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المحتوي العلمي  :دراسة الدول التي ظهرت فااي الجزياارة العربيااة قباال االسااالم مثاال معااين
وسبأ وحضرموت وقتبان واالنباط والغساسنةوالقبائل العربية من حيث تكااوين القبيلااة وروابطهاا
وطبقاتهــا وأنساب القبائل العربية وطبقات المجتمع العربي قبل االسالم 0
المراجـــــع:
 .1جواد علي  :المفصل في تاريخ العر ب قبل اإلسالم ( عشرة أجزاء)
 .2محمد بيومي مهران  :دراسات في تاريخ العرب القديم  ،االسكندرية 2005 ،
 0104665آثــار الجزيرة العربيــــة
محــــاضـــرات
 2ســــــاعة معتمــــدة
الهااادف التعليماااي  :تعرياااف الطاااالب بآثاااار الجزيااارة العربياااة الثابتاااه والمنقولاااة وفنونهاااا
الصغري0
المحتوي العلمي  :دراسة اآلثار المعمارية بالجزيرة العربية كالسدود واألسوار والحصااون
والمعابد والمقابروالقصور والفنون الصغري مثل التماثيل وأدوات الزينة 0
المراجــــع :
 .1أحمد فخري  :اليمن ماضيها وحاضرها  ،القاهرة 1957 ،
2. RR. PP. Jaussen , Mission Archeologique En Arabie, 3vols, Paris, 1997

 0104666العمارة في العراق القديم
محاضــــرات
 2ســـاعة معتمــــدة
الهدف التعليمي  :تعريف الطالب بتطور العمارة الدينية والمدنيه في العراب القديم0
المحتوي العلمي  :دراسة التطااور المعماااري للمقااابر والمنااازل والمعابااد فااي العااراب القااديم
منذ العصــورالحجرية وحتي العصر البابلي الكلداني 0
المراجــــع :
1. Parrot, Archeologie Mesopotamienne. Technique et Problemes, Paris, 1953.

 0104667الفنون الصغري في العراق القديم
محـــاضــرات
 2ســـــاعة معتمـــدة
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الهدف التعليمي  :تعريف الطالب بطبيعة الفنااون الصااغري فااي العااراب القااديم والمااواد التااي
استخدمت فيها والتأثيرات الحضارية المرتبطة بها0
المحتااوي العلمااي  :دراسااة نماااذط النحاات والتصااوير والزخرفااة وأدوات الزينااة واألدوات
المنزلية وتطورها وداللتها السياسية والحضارية 0
المراجـــع :
 .1حسن الباشا  :الفنون القديمة في بالد الرافدين  ،القاهرة  2000 ،م0
 .2كريستينا غافليكوفسكا  :الفن في بالد ما بين النهرين  ،بيروت 1995 ،م0
 0104668آثار ايران القـــديمــة
محــــاضــرات
 2ســـــاعة معتمــــدة
الهاادف التعليمااي  :تعريااف الطااالب بطبيعااة اآلثااار االيرانيااة المعماريااة الثابتااه والمنقولااة
والفنون الصغري
المحتوي العلمي  :دراسة التطور المعماري للمقابر والمنااازل فااي ايااران القديمااة  ،ودراسااة
التماثيل وأدوات الزينة واألدوات المنزلية0
المراجـــع :
2. R. Ghirshman, Iran From The Earliest Times to the Islamic Conquest, London, 1978.

ثانيًا :درجــة الدكتــوراه
 المــــواد اإلجباريــــة
 0104735اللغة المصرية القديمة في العصر المتأخر
محـــــاضــرات
 2ســـــاعة معتمـــــدة
الهدف التعليمي  :تدريب الطالب علي دراسة اللغة المصرية القديمة وقواعدها فااي العصاار
المتأخر0
المحتااوي العلمااي  :دراسااة قواعااد اللغااة المصاارية القديمااة فااي العصاار المتااأخر ماان خااالل
بعض النصوص المصرية القديمة التي كتبت خالل هذه المرحلة0
المراجــــع :
1. A.H. Gardinor , Late Egyptian Miscellaines Bruxelles , 1937.
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L. H. Lesko, ADictionary of Late Egyptian, 3 Vols,USA, 1987

2.

 0104736نصوص أثرية بلغــة أوربية حديثة 2
محـــاضـــرات
 2ســـاعة معتمــــدة
الهدف التعليمااي  :تاادريب الطااالب علااي اسااتخدام المراجااع األجنبيااة ومعرفااة المصااطلحات
األثرية باللغات المختلفة
المحتوي العلمااي  :أختيااار بعااض النصااوص األثريااة المكتوبااة باللغااات األوربيااة فااي مجااال
آثار مصر والشرب األدني القديم وترجمتها وتحليلها 0
المراجــــع :
 يتم أختيار بعض الموضوعات األثرية من المراجع والدوريات العلمية المكتوبة باللغاتاألوربية
 المــــواد االختيــــارية
 0104737المعابد المصرية في العصــر المتأخـر
محــــاضــرات
 2ســــاعة معتمـــــــدة
الهدف التعليمي  :دراسة المعابد المصرية في العصر المتأخر ومقارنتها بالمعابد المصاارية
في عصـــرالدولة الحديثــــة0
المحتوي العلمي  :دراسة معابد العصاار المتااأخر بالاادلتا ومنااف ومصاار الوسااطي  ،ومعابااد
العصر المتأخــرفي الكرنك وفي جنوب مصـــر0
المراجــــع :
S.Ouirke (ed) The Temple in Ancient Egypt :New Diseoveries and Recent Research,

1.

London, 1997.
Spencer, Patricia, The Egyptian Temple, London , 1984.

2.

 0104738المقابر المصرية في العصر المتأخـر
محـــــاضـــرات
 2ســــاعة معتمــــــدة
الهدف التعليمي  :دراسة عمارة المقابر المصرية في العصر المتأخر ومعرفة مدي التطور
واالختالف بينها وبين عمارة المقابر في العصور السابقة
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المحتوي التعليمي  :دراسة المقابر المصرية في العصر المتااأخر فااي الاادلتا وسااقارة ومصاار
الوسطي ومصر العليــا0
المراجــــع :
1. H. Smith, "Saqqara, Late Period" , in L.A.,5,1984
2. Zivie Alaim – Pierre, (ed) Memphis et ses necropolis au Nouvel Empire, Paris, 1988.
3. A.Badawy, AHistory of Egyptian Architecture, 3 Vols, Cairo , 1954 – 196

 0104739الفن في العصر المتأخــــر
محـــاضــرات
2ســــاعة معتمــدة
الهدف التعليمي  :دراسة طبيعااة الفاان المصااري فااي العصاار المتااأخر ومقارنتااه بااالفنون فااي
عصر الدولـــةالحديثـــة 0
المحتوي العلمي :دراسة فن النحت والنقش والرسم في العصاار المتااأخر وطبيعتااه والعواماال
المتعددة التي أثرت عليه وعالقته بما سبق في عصر الدولة الحديثة0
المراجـــــع:
1. B.V. Bothmer, Egyptian Sculpture of the Late Period, N.Y. 1960.
2. J. Josephsom, Egyptian Royal Sculpture of the Late Period, 400 – 260 B. C. , Mainz,
1997
3. G. Rabins, The Art of Ancient Egypt, Cambridge, 1997

 0104740األدب المصري في العصر المتأخـــــر
محــــــاضـــرات
 2ســـــاعة معتمــــــدة
الهدف التعليمي  :دراسة األدب المصري في العصر المتأخر ومعرفة طبيعته وأنواعه وما
يهدف اليه0
المحتوي العلمي  :دراسة أدب القصة وأدب الرسائل والحكم والنصائح0
المراجــــع :
1. M. Lichtheim ,Ancient Egyptian Literature , vol.3, los Angeles,1968.
2. Lopriemo, Antonio, ed, Ancient Egyption Literature, Leiden, 1996.

 0104741نصوص ديموطيقيـــــة
محـــاضـــرات
 2ســـــاعة معتمـــدة
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الهدف التعليمي  :تدريب الطالب علي استخدام النصوص المصرية القديمة المكتوبة بالخط
الديموطيقي0
المحتوي العلمي  :دراسة بعااض النصااوص المصاارية القديمااة المكتوبااة بااالخط الااديموطيقي
وترجمتها.
المـراجـع:
1. Depauw, Mark, Acompanion to Demotic Studies, Bruxelles, 1997.
2. S.R.k. Glamville , The Instructions of Onchshesh onqy, London,1995.

 0104642موضوع خاص في الحضارة المصرية القديمة
محــــاضـــرات
 2ســــاعة معتمـــــدة
الهدف التعليمي  :التدريب علي دراسة الموضوعات المتصله بالحضااارة المصاارية القديمااة
ومعرفة المراجع العلمية المتصله به وذلك مثل الحياة االجتماعية والنظم السياسية والفكر الااديني
والحيــاة االقتصادية 0
المحتوي العلمي  :دراسة بعض الموضااوعات المتصااله بالحضااارة المصاارية القديمااة  ،مااع
التركيز علـــي المصادر والمراجع المتصله بهذة الموضوعات 0
المراجــــع :
 .1محماااد بياااومي مهاااران  :الحضاااارة المصااارية القديماااة  ،جااازءان  ،االساااكندرية ،
2001 ، 2000
Donadoni, Roveri, A.N. Egyptian Civilization, Turin, 1989.

 0109737إدارة المتاحف والمعارح(قسم األنثروبولوجيا)
محــــاضـــرات
 2ســــاعة معتمـــــدة

 .6شعبــة اآلثــــــار االســالميــة
أوالً :درجة الماجستير
 0104669دراسة في مصادر اآلثار االسالمية
محـاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي:

2.
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يااتم دراسااة الماانهج العلمااي الااذي اقاايم عليااه علاام اآلثااار اإلسااالمية والدراسااة التحليليااة
للعمائر والفنون اإلسالمية كذلك الخط والمسكوكات
المحتوى العلمي:
وإلقاء الضوء علي الحفائر األثرية األثرية الهامة التي اجريت لالسااتفادة ماان الجانااب الميااداني
في دراسة اآلثار اإلسالمية .
وكيفية كتابة بحث علمي مبني علي منهج تحليلي سليم مستند علي أدلة أثرية وتاريخية .
المراجع
 .1المدخل الي مساجد القاهرة ومدارسها
 .2المدخل الي االثار االسالمية

أحمد فكري .
حسن الباشا .

 0104670تدريب عملي
محـاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :ويتم فيه دراسة الحفائر التي أجريت في المواقع االثرية االسالمية فااي العااالم
اإلسالمي
المحتوى العلمي:
ويتم فيه دراسة الحفائر التي أجريت في المواقع االثرية االسالمية فااي العااالم اإلسااالمي علااي
ساابيل المثااال حفااائر الفسااطاط و مدينااة الزهااراء باألناادلس مااع دراسااة ميدانيااة لاابعح اآلثااار
القائمة والتحف الموجوده بالمتاحف .
المراجع:
 قراءات متنوعة في موضوع البحث الذي يختاره الطالب 0104671موضوع خاص فى االثار االسالمية
محـاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي:تدريب الطالب على اختيار موضوع بحث وإعداد بحث فيه
المحتوى العلمي:
يكلف الطالب بموضوع بحث فااى االثااار االسااالمية تحاات اشااراف اسااتاذ المااادة ويشااتمل
دراسة لحد فنون االثار االسالمية .
المراجع:
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 0104672نصوص أثرية إسالمية بلغة أوربية حديثة
محـاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي:تدريب الطالب على قراءة بعض النصوص األجنبية في مجال التخصص
المحتوى العلمي:
وفيه يتم دراسة بعض النصوص األثرية باللغة اإلنجليزية او الفرنسية التي تشتمل علي دراسة
أثرية لبعض اآلثار اإلسالمية .
المراجع:
 قراءات متنوعة بنصوص أجنبية في مجال التخصص قراءات متنوعة في موضوع البحث الذي يختاره الطالب المقــررات االختيــاريــة
 0104673موضوع خاص في الخط العربي والمسكوكات
محـاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي:
يتناول تطور الحظ العربي وأنواعه ووظائفه واستخداماته.
المحتوى العلمي:
يتناااول تطااور الحااظ العربااي وأنواعااه ووظائفااه واسااتخداماته الزخرفيااة علااي العمااائر
والتحف باإلضافة إلى دراسة عامة للمسكوكات اإلسالمية باختالف أنواعها  .النقود العربيااة
واإلسالمية وعلم النميات
المراجع:
االب انستاس كرملي .
 .1النقود اإلسالمية من ب  6إلي ب  9الهجري.
أ.د رأفت النبراوي .
 .2المسكوكات المغربية
 .3منذ الفتح اإلسالمي إلي سقوط دولة بنى حماد .
 .4صالح بن قربة .
الخط الكوفي الهندسي المربع حلية كتابية بمنشات المماليك في القاهرة .
 .5د /سامي احمد عبد الحلي أمام
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الخط العربي أصوله  ،نهضته ـ انتشاره .
 .6عنيف بهنسي .
 .1عبد الستار الحلوجي المخطوط العربي .
 0104674الفنون الزخرفية االسالمية 
محـاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :ويتم دراسة تطور الفنون الزخرفيااة بمختلااف موادهااا فااي فتاارة زمنيااة محااددة
في العصر االسالمي.
المحتوى العلمي:
ويتم دراسة تطور الفنون الزخرفية بمختلف موادها في فترة زمنية محددة في العصر االسالمي
 .ويكلف الغالب بحث يتم تقيمه من قبل استاذ المادة .
المراجع:
نعمت إسماعيل عالم .

 .1فن الشرب االوسط في الحدود االسالمية .
 .2الفنون الزخرفية االسالمية .

أبو الحمد فرغلي .

 .3الفنون االسالمية .

سعاد ماهر .

0104675

موضوع خاص في االثار االسالمية بغرب العالم االسالمي
محـاضرات
 2ساعة معتمدة

الهدف التعليمي :دراسة نماذط من العمائر والفنون ببعض دول العالم اإلسالمي
المحتوى العلمي:
يتم دراسة نماذط من العمائر والفنون ببعض دول العالم اإلسااالمي فااي حقبااة تاريخياة معينااة
مع ايضا خصائصها الفنية والمعمارية .
المراجع
 .1تاريخ واثار المغرب واالندلس

عبد العزيز سالم .

 .2الفنون الزخرفية فى المغرب واالندلس

عبد العزيز مرزوق .

 0104676مدارس التصوير االسالمي 
محـاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :دراسة لمفهوم التصوير ومدارسة المختلفة.
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المحتااوى العلمااي :ويتمثاال فااي دراسااة لمفهااوم التصااوير ومدارسااة المختلفااة وماادي تطبيقااة
والتعبير به علي مر العصور االسالمية .
المراجع:
 .1التصوير االسالمي

ابو الحمد فرغلي

 .2الفنون االسالمية فى العصر الفاطمي

محمود إبراهيم حسين

 .3فنون التصوير االسالمي فى مصر

حسن الباشا

دراسة في المعالم التاريخية واألثرية لمدينة االسكندرية اإلسالمية( شعبة التاريخ
اإلسالمي).
محـاضرات

0104644

 2ساعة معتمدة
لغة اختيارية (لغة أسبانية ـ لغة فارسية ـ لغة صينية ـ لغة تركية) 
محـاضرات

0104677

 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بإحدى هذه اللغات .
المحتوى العلمي:
على الطالب أن يختار إحدى هذه اللغات وقراءة نصوص في اآلثار اإلسالمية
المراجع:
 قاارءات متنوعااة فااي نصااوص بإحاادى اللغااات المااذكورة تختلااف باختيااار الطالااب للغااة التاايسيدرسها.

ثانيًا :درجة الدكتــوراه
 المقــررات اإلجبارية
 0104743موضوع خاص في اآلثار اإلسالمية (مصر)
محـاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بنماذط للعمائر والفنون فااي مصاار ،ويكلااف
الطالب من قبل األستاذ بموضوع بحث في هذا الشأن.
المحتوى العلمي :يتم دراسة نماذط من العمائر والفنون في مصر فااي حقبااة تاريخيااة معينااة مااع
ايضا خصائصها الفنية والمعمارية .
المراجع:
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 .1د /سعاد ماهر .مساجد مصر
 .2كتاب وزرة األوقاف :مساجد مصر
 .3د/حسن عبد الوهاب .تاريخ المساجد األثرية
 0104744الفنون الزخرفية اإلسالمية 
محـاضرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر لتعريااف الطااالب بااالفنون الزخرفيااة ماان العصاار األمااوى
وحتى سقوط الدولة المملوكية.
المحتوى العلمي:
يدرس هذا المقررالفنون الزخرفية من العصر األموى وحتى سقوط الدولة المملوكية.
المراجع:
 .1زكي حسن .فنون اإلسالم.
 .2د /سعاد ماهر .الفنون الزخرفية اإلسالمية
 المقــررات االختيــاريـة
 0104745أثر الفن اإلسالمي على الفن األوروبي
محـاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هااذا المقاارر لتعريااف الطااالب بااالفن اإلسااالمي األندلسااي كمصاادر تااأثير
مباشر على الفنون األوربية.
المحتوى العلمي:
الفن اإلسالمي األندلسي كمصدر تأثير مباشر على الفن المدجن وكااذلك الفنااون األوربيااة التااي
خضعت للمؤثرات اإلسالمية.
المراجع:
 .1شاخت وأخرون .تراث اإلسلم :مترجم
 0104746مواقع أثرية (مدينة القاهرة)
محـاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يقوم الطالب في هذا المقرر بدراسة ميدانية لحفائر مدينة الفسطاط وغيرها من
أهم المدن التي تضم اآلثار اإلسالمية ويترك تحديدها لتقدير أستاذ المادة.
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المحتوى العلمي :دراسة لحفائر مدينااة الفسااطاط دراسااة ميدانيااة ،مااع دراسااة ألهاام مواقااع اآلثااار
اإلسالمية المختلفة.
المراجع:
 .4حسن الهواري .حفائر الفسطاط
 .5فهرست مصلحة المساحة
 .6كراسات لجنة حفظ اآلثار العربية.
 0104747المؤثرات الحضارية المختلفة في اآلثار اإلسالمية
محـاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :وتتمثل دراسة للمؤثرات الفنية والمعمارية والجغرافية للثقافات الدول التااي
خضعت للحكم اإلسالمي .
المحتوى العلمي:
وتتمثاال دراسااة للمااؤثرات الفنيااة والمعماريااة والجغرافيااة للثقافااات الاادول التااي خضااعت
للحكم اإلسالمي .
المراجع:
 .1الفنون اإليرانية

ذكي محمد حسن

 .2التصوير عند العرب

أحمد تيمور باشا

 .3الفن اإلسالمي في أسبانيا

زكي محمد حسن .

 .4العمارة والفنون في دولة اإلسالم

سعد زغلول عبد الحميد

 0104748موضوع خاص في التاريخ االسالمي
محـاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي:تدريب الطالب على اختيار موضوع بحث وإعداد بحث فيه
المحتوى العلمي:
دراسة للتاريخ اإلسالمي كمصدر اساسي لالثار االسالمية ومقارنة النصوص التاريخية
باالثار االسالمية القائمة .
المراجع
 .1السيد عبد العزيز سالم الحضارة اإلسالمية  ،تاريخ المسلمين وأثارهم في األندلس.

181

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

 0104749مدارس التصوير اإلسالمي 
محـاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر بتعريف الطالب بمدارس التصوير اإلسالمي المختلفة.
المحتوى العلمي:
يقوم هذا المقرر بدراسة مدارس التصوير المختلفة دراسة فنية.
المراجع:
.1حسن الباشا .التصوير اإلسالمي
 .2تيمور .التصوير عند العرب
 0104750نصوص أثرية إسالمية 
محـاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر لتعريااف الطااالب بالمصااطلحات األثريااة ،مااع دراسااة نااص
أثري وتعريف الطالب بكيفية تحليلة ودراسته دراسة وصفية.
المحتوى العلمي:
يتم في هذا المقرر اختيار نص أثري يتناول اآلثار اإلسالمية دراسة وصفية وتحليلية ودراسة
للمصطلحات األثرية.
المراجع:
1. Creswell: The musium Architeeture of Egypt: E.M.A.zv.

 0104751لغة اختيارية ( لغة أسبانية – لغة فارسية ـ لغة صينية ـ لغة تركية) 
محـاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب
المحتوى العلمي:
المراجع:
 0104752موضوع خاص في اآلثار اإلسالمية في شرق العالم اإلسالمي
محـاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي:
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

وفيها يتم دراسة ـ اآلثار اإلسالمية التي خلفت لنا في بالد المشرق
المحتوى العلمي:
وفيهااا يااتم دراسااة ـ اآلثااار اإلسااالمية التااي خلفاات لنااا فااي بااالد المشاارق والتااي ابتااداءا ً ماان
الدولااة الساالجوفية والمغوليااة والصاافوية حتااى العثمانيااة باالضااافة الااي دارسااة دول أساايا
الوسطي واثار الجالية االسالمية بالصين واالثار االسالمية بدول االتحاد السوفيتي السااابق
المراجع:
 .1فنون اإل سالم

ذكي محمد حسن .

 .2الفنون اإلسالمية

م .س ديماند .
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

التخصصــات

القســم العلمــي

الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
الرقم الكودي ()05

أوالً :يمـ ــنح القسـ ــم الـ ــدبلوم التخصصـ ــي فـ ــى
الخــرائــط
ثاني ـ ـ ــا :يم ـ ـ ــنح القس ـ ـ ــم درجت ـ ـ ــي الماجس ـ ـ ــتار
ً
والدكتوراه في اآلداب:

درجة الماجستار ( 50ساعة معتمدة)
درجة الدكتوراه ( 60ساعة معتمدة)

الرقم

الكودي

.1الجغـرافاــا الطبيعية
.2الجغـرافاـا البشــرية
.3الخرائـــط

أو ًال :الدبلوم التخصصـي في الخــرائــط
أو ًال المقررات اإلجبارية ( 30ساعة

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0105501

نظم المعلومات الخرائطية

2

-

-

2

0105502

إحصاء تحليلي متقدم

2

-

-

2

0105503

االتصال الخرائطي

2

-

-

2

0105504

قااااراءة وتحلياااال الخاااارائط والصااااور الجويااااة

2

-

-

2

والمرئيات الفضائية
0105505

مهارات فنية متقدمة في الخرائط

2

-

-

2

0105506

أسس وتطبيقات نظام التحديد المكاني العالمي

2

-

-

2

متطلب
سابق
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0105507

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

مساااحة مسااتوية ( تقساايم أراضااي وميزانيااات

2

الئحـة الدرسـات العليـا

-

-

2

وكميات)
0105508

مسااااااحة طبوغرافياااااة( المنحنياااااات والقيااااااس

2

-

-

2

األلكتروني)
0105509

النماذط والنظم الجغرافية

2

-

-

2



0105510

تطبيقات االستشعار عن بعد في الخرائط

2

-

-

2



0105511

تصميم الخرائط

2

-

-

2



0105512

إنتاط وطباعة الخرائط

2

-

-

2



0105513

تحضير وتجهيز الخرائط

2

-

-

2



0105514

موضوع خاص في الخرائط

2

-

-

2



0105515

مشروع تطبيقي في الخرائط

2

-

-

2



ثانيا :المقررات االختيارية ( 4ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب مقررين  4(=2xساعات معتمدة)

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0105516

استخدام األرض

2

-

-

2

0105517

نظم بيئية

2

-

-

2

0105518

تحليل مكانى

2

-

-

2

0105519

إدارة موارد

2

-

-

2

متطلب
سابق

ثانيا :درجتا الماجستار والدكتـوراه:
ً
.1الجغـرافاـا الطبيعاـة

الرقم

الكودي

أو ًال :درجة الماجستار(  60ساعة معتمدة)
أيالم :حاةدا حا ح ل الاي د 30سال ةيكةً
الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0105601

مناهج وأساليب بحث طبيعية(أ،ب)

2

4

-

4

0105602

موضوع خاص في الجغرافيا الطبيعية(أ،ب)

2

4

-

4

0105603

دراسة ميدانية متقدمة ( جيومورفولوجيا)

-

4

-

2

0105604

دراسة ميدانية متقدمة (مناخ)

-

4

-

2

0105605

دراسة ميدانية متقدمة في الجغرافيا الطبيعية

2

-

-

2

متطلب
سابق
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

0105606

االستشعار عن بعد (أ،ب)

4

-

-

4

0105607

نظم المعلومات الجغرافية (أ،ب)

4

-

-

4

0105608

نصاااااوص جغرافياااااة طبيعياااااة بلغاااااة أجنبياااااة

6

-

-

6

(أ،ب،ط)
0105609

الجيومورفولوجيا التطبيقية

-

2

-

2

ثانيا :المقررات االختيارية (  10ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  5مقررات 10( =2 xساعات معتمدة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0105635

خرائط آلية (شعبة الخرائط)

2

-

-

2

0105610

متيورلوجيا

2

-

-

2

0105611

علم التربة( بيدلوجي)

2

-

-

2

0105612

علم الطبقات ( استراتيجرافي)

2

-

-

2

0105613

علم الصخور

2

-

-

2

0105614

علم المياه( هيدرولوجي)

2

-

-

2

متطلب
سابق

عدد ساعات رسالة الماجستير ( 10ساعة معتمدة)
ثانيا :درجـة الدكتوراه (  60ساعة معتمدة)
ً
أوالً :المقررات اإلجبارية(  16ساعة معتمدة)

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

سابق

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0105701

قاعة بحث في الجغرافيا الطبيعية (أ،ب)

4

-

-

4

0105702

موضااوع خاااص فااي الجغرافيااا الطبيعيااة بلغااة

4

-

-

4

أوربية(أ،ب)
0105703

دراسااة ميدانيااة متقدمااة فااي الجغرافيااا الطبيعيااة

4

-

-

4

( أ،ب)
0105704

نظاام معلومااات جغرافيااة متقدمااة فااي الجغرافيااا
الطبيعية ( أ،ب)

4

-

-

متطلب

4
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

ثانيا :المقررات االختيارية( 8ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  4مقررات  8( =2 xساعات معتمدة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0105705

جيولوجيا تركيبية

2

-

-

2

0105706

إدارة الكوارث واألزمات الطبيعية

2

-

-

2

0105707

المناخ التطبيقي

2

-

-

2

0105708

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية

2

ـ

ـ

2

0105709

مكتبة جغرافية

2

-

-

2

0105710

الخرائط الجيمورفولوجية

2

-

-

2

متطلب
سابق

عدد ساعات رسالة الدكتــوراه ( 36ساعة معتمدة)

.2الجغـرافيـا البشـريــة
أوالً :درجـة الماجستاــر(  50ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية ( 28ساعة معتمدة)

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0105615

مناهج وأساليب بحث بشرية (أ،ب)

2

4

-

4

0105616

موضوع خاص في الجغرافيا البشرية

4

4

-

6

(أ،ب،ط)
0105617

دراسة ميدانية متقدمة في الجغرافيا البشرية

2

4

-

4

( أ،ب،ط)
0105618

توزيعات مكانية(أ،ب)

4

-

-

4

0105607

نظم المعلومات الجغرافية (أ،ب) (شعبة

4

-

-

4

الجغرافياالطبيعية)
0105619

نصوص جغرافية بشرية بلغة أجنبية
(أ،ب،ط)

6

-

-

6

متطلب
سابق
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

ثانيا :المقررات االختيارية( 10ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  5مقررات  10( =2 xساعات معتمدة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0105620

نظم المعلومات الجغرافية

2

ـ

ـ

2

0105621

علم السياسة والمشكالت السياسية

2

-

-

2

0105622

احصاء تحليلي()1

2

-

-

2

0105623

تخطيط وتنمية

2

-

-

2

0105624

علم السكان

2

-

-

2

0105625

موارد مائية

2

-

-

2

متطلب
سابق

عدد ساعات رسالة الماجستير ( 12ساعة معتمدة)
ثانيا :درجـــة الدكتــوراه (  60ساعة معتمدة)
ً
أوالً  :المقررات اإلجبارية ( 16ساعة معتمدة)

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0105711

قاعة بحث في الجغرافيا البشرية (أ،ب)

4

-

-

4

0105712

موضوع خاااص فااي الجغرافيااا البشاارية بلغااة

4

-

-

4

متطلب
سابق

أوربية(أ،ب)
0105713

دراسة ميدانية متقدمة فااي الجغرافيااا البشاارية

4

-

-

4

( أ،ب)
0105714

نظم معلومات جغرافية متقدمة فااي الجغرافيااا

4

-

-

4

البشرية ( أ،ب)

ثانيا :المقررات االختيارية(  8ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  4مقررات 8 (=2 xساعات معتمدة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

متطلب
سابق

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0105715

عالقات دولية

2

-

-

2

0105708

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية (شعبة

2

-

-

2

الجغرافيا الطبيعية)
0105716

احصاء تحليلي ()2

2

-

-

2

0105717

مشكالت اقتصادية

2

-

-

2
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ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

2

تخطيط عمراني

الئحـة الدرسـات العليـا

-

-

2

عدد ساعات رسالة الدكتــوراه ( 36ساعة معتمدة)
.3الخـــــرائط

درجــة الماجستاـر( 50ساعة معتمدة)

أوالً :المقررات اإلجبارية( 30ساعة معتمدة)

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

متطلب
سابق

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0105626

مناهج وأساليب بحث كارتوجرافية (أ ،ب)

2

4

-

4

0105627

تصميم وتنفيذ الخرائط ( أ ،ب)

2

4

-

4

0105628

تحليل وقراءة الخرائط

-

4

-

2

0105607

نظااااام معلوماااااات جغرافياااااة (أ ،ب) (شاااااعبة

4

-

-

4

الجغرافيا الطبيعية)
0105629

موضوع خاص (أ)

2

-

-

2

0105630

نصوص جغرافية بلغة أجنبية (أ،ب،ط)

6

-

-

6

0105631

تحليل الصور الجوية

-

4

-

2

0105632

دراسة ميدانية متقدمة في الخرائط

2

-

-

2

0105633

توزيعات مكانية (جـ )

2

-

-

2

0105634

تطبيقات االستشعار عن بعد

2

-

-

2





ثانيا :المقررات االختيارية(  10ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  5مقررات  10( =2xساعات معتمدة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0105635

خرائط آلية

2

-

-

2

0105636

رياضة مساحية

2

-

-

4

0105623

تخطيط وتنمية(شعبة الجغرافيا البشرية)

2

-

-

2

0105622

احصاء تحليلي(()1شعبة الجغرافيا البشرية)

2

-

-

2

0105637

نظام التحديد المكاني العالمي

2

-

-

2

0105638

تدريبات عملية

2

-

-

2

عدد سـاعـات رســالة الماجستيـــر (  10ساعة معتمدة)
ال يمنح القسم درجة الدكتوراه في هذا التخصص

متطلب
سابق
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

قســــــــم الجغــرافيـــــــا
( ) 05
أوالً :الدبلــــوم التخصصــي في الخـــــــرائــــط
 المقـــررات اإلجبــــاريــــة
 0105501نظم المعلومات الخرائطية
محاضرات
 2ساعــة معتمــدة
الهدف التعليمي :تعريف نظم المعلومات ومكونات النظام وكيفية بناء النظام لعمل التحليل
المكاني واستخراط النتائج.
المحتوى العلمي :نظم المعلومات الخرائطية:
 مكونات النظام بناء النظام ـ البانات النقطية ـ البيانات المساحية ـ التحليل المكاني تحليل السطو ـ تحليل الشبكات ـ تحليل الخدمات ـ التحليل ثالثي األبعادالمــراجــع:
1. Hey Wood & Others. Geographical in jormation systems. New
York.2002
2. Chang K.T.Eeographic informatwn system. Sing apore.2003

 0105502إحصاء تحليلي متقدم
محاضرات
 2ساعــة معتمــدة
الهااادف التعليماااي  :تااادريب الطالاااب علاااى األسااااليب االساااتنتاجية وأسااااليب بنااااء النمااااذط
واختبارات القروض اإلحصائية والتوزيعات االجتماعيااة المالئمااة لعمليااات البحااث والتااي تساامح
بمقارنات تحليلية عامة وصوال الى قواعد أو قوانين ستطيع من خاللها تفسير الصور المكانية .
المحتاااوى العلماااي  :جماااع البياناااات  ،العيناااات  ،القيااااس  ،الترتياااب  ،التصااانيف  ،نظرياااة
االحتماالت  ،اختبار القروض اإلحصائية  ،التحليل العاملى  ،تحليل الحركة واالتصااال  ،نماااذط
التفاعالت المكانية وطرب تحليلها  ،النماذط والنظم .
المــراجــع :
 -1األساليب الكمية واإلحصائية في معالجة البحوث اإلنسانية ( أسس وتطبيقات باستخدام
الحاسب اآللي )  ،أ.د محمد إبراهيم رمضان  ،دار المعرفة الجامعة .
 -2األساليب اإلحصائية والجغرافيا  ،د .عيسى على إبراهيم  ،دار المعرفة الجامعة .
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 -3الطرب اإلحصائية في العلوم االجتماعية  ،أ.د فتحي عبد العزيز أبو راضى  ،دار
المعرفة الجامعة .
 0105503االتصال الخرائطي
محاضرات
 2ساعــة معتمــدة
الهدف التعليمي :توجيه مصاامم الخريطااة ( الخاارائط) إلااى أن الخريطااة هااي عبااارة عاان أداة
اتصال بين مصمم الخريطة ومستخدمها ،لذا يجب مراعاة متطلبات مستخدم الخريطة عند القيااام
بعملية التصميم ،واالهتمام بالعملية اإلدراكية لديه إلنجا طرب التمثيل الخرائطي المستخدمة.
المحتاااوى العلماااي :االتصاااال ومفاهيماااه ونماذجاااه ـ اإلدراك ومفاهيماااه ونماذجاااه وعالقتاااه
باالتصااال – نظااام االتصااال الخرائطااي ـ أدوات االتصااال الخرائطااي – أسااس اإلدراك البصااري
في االتصال الخرائطي – استقبال المعلومات الخرائطية :االختيار ،الحفظ ،التذكر،التفسير.
المــراجــع:
& 1. Robinson et al. Elements of Carography; 6th & 7th Edit. Sohn.Wiely
sons. New York
& 2. Keats.J. Cartographic Design and production 2nd. Edit. John Wiely
Sone.

 0105504قراءة وتحليل الخرائط والصور الجوية والمرئيات الفضائية
محاضرات
 2ساعــة معتمــدة
الهدف التعليمي  :القدرة على قراءة وتحليل الخرائط بأنواعها بأسس علمية صحيحة ،
وقراءة وتحليل الصور الجوية بالطرب البيانية والبصرية  ،وقراءة وتحليل المرئيات الفضائية
بالطرب البصرية واالليه باستخدام الحاسب اآللي .
المحتوى العلمي  :علم الخرائط  ،تصنيف الخرائط  ،قراءة وتحليل الخرائط  ،الصور
الجوية  ،خصائص الصور الجوية  ،قراءة الصور الجوية  ،التحليل البصرى للصور الجوية ،
القياس من الصور الجوية  ،التصوير الفضائي  ،أنواع التصوير الفضائي  ،أنواع المرئيات
الفضائية  ،التفسير اآللي للمرئيات الفضائية .
المــراجــع :
1- Hathout, S., The Principals of Aerial Photography Canada, 2004.
2- Robinson, A,H., &Others, Elements of Cartography, New York, 1984 .
3- Mather, P.A., Camputer Processing of Remotely Sensed Images: An
Introduction, USA, 1987 .
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 0105505مهارات فنية متقدمة في الخرائط
محاضرات
 2ساعــة معتمــدة
الهدف التعليمي  :تكوين كوارد متخصصة فااي علاام وفاان الخاارائط بهاادف خدمااة التنميااة فااى
المجتمع
المحتوى العلمي  :األساليب الكرتوجرافية اليدوية واالليه المستخدمة في إنشاء الخرائط
العلمية والعملية التطبيقية وكيفية توظيف الخرائط فى الحياة العملية اليومية حسب متطلبات
سوب العمل .
المــراجــع :
 -1التوزيعات المكانية – دار المعرفة الجامعية .
2- Talor, F.D.R., 1980 : The Compmlel in Centemporary John, Willy and Sons,
ISBN .
3- Ciarke, K., 1990 : Analytical and Computer Caltography, Prentic Hall .

 0105506أسس وتطبيقات نظام التحديد المكاني العالمي
محاضرات
 2ساعــة معتمــدة
الهدف التعليمي  :التعرف على نظم تحديد الموقااع جغرافيااا علااى سااطح األرض ماان طريااق
شبكة االقمار الصناعية .
المحتوى العلمى  :مكونات نظام تحديد الموقع  ،اإلشارات المستخدمة فى النظام  ،أساسيات
العماال فااى نظااام لقياااس المساااحة والحصااول علااى التاازامن المثااالى بااين القماار الصااناعى وجهاااز
االسااتقبال  ،تحديااد موقااع القماار الصااناعى فااى الفضاااء وماان ثاام تحديااد الموقااع الجغرافااى لجهاااز
االستقبال  ،مصادر االخطاء وتصحيحها .
المــراجــع :
1- Jeff Hurn, Gps A Guide to the Next Utility ,
2- Gps Surveyor,s Field Guide, A Field Guide book for Dynamic Surveying,
3- Defferential Gps Explained,

 0105507مساحة مستوية ( تقسيم أراضي وميزانيات وكميات )
محاضرات
 2ساعــة معتمــدة
الهدف التعليمي  :دراسة متقدمة للمساحة المستوية وتشمل تقسيم األراضي وإجراء
الميزانية وتقدير الكميات وتفيد فى إقامة المشروعات وبعض الدراسات الجيومورفولوجية .
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المحتوى العلمي  :طرب الرفع الطبوغرافى ( لوحة مستوية – تيودوليت – ميزان ) إجراء
الميزانيات الشبكية والطولية – تقدير الكميات للحفر أو الردم – توقيع المناسيب وإنشاء الخرائط
الكنتورية – تصميم الميول الخاصة بالطرب والسكك الحديدية .
المــراجــع :
 -1محمد فريد فتحي – المساحة للجغرافيين – الجزء األول والثاني دار المعرفة . 1996
 -2على شكري واخرون – المساحة المستوية – طرب الرفع والتوقيع منشأة المعارف 1987
 -3على شكري واخرون – المساحة الطبوغرافية وتطبيقاتها في الهندسة المدينة منشأة
المعارف . 1987
 0105508مساحة طبوغرافية (المنحنيات والقياس اإللكترونى)
محاضرات
 2ساعــة معتمــدة
الهدف التعليمي  :تهدف هذه المادة العلمية إلى تمكين الطالب من أداء عمله المساحى الحقلى
على أكمل وجه باستخدام أحدث االساليب واألدوات التى تمكنه من رفع جميع الظواهر الطبيعية
على األرض وكذلك البشرية – ومن ثم يمكنه نقل هذه البيانات والمعلومات على خرائط مختلفة
المحتوى العلمى  -1 :التعريف بالمساحة الطبوغرافية  -اآلدوات واألجهزة المستخدمه فى
عمليات الرفع الحديث  -مثل محطة الرصد  ،وجهاز GPS

 -2رفع الطرب والمنحنيات وتوقيعها 0
- 3إنشاء الخرائط من البيانات وكيفية ادخالها للحاسب اآللى إلنتاط الخريطة المطلوب إنشاءها
المــراجــع
 -1المساحة الطبوغرافية  -أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة  -جامعة اإلسكندرية
 -2المساحة التاكيومترية  -أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة  -جامعة اإلسكندرية
 -3المساحة المستوية -

أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة  -جامعة اإلسكندرية

 0105509النماذج والنظم الجغرافية
محاضرات
 2ساعــة معتمــدة
الهدف التعليمي  :التعرف على أهمية التطبيقات الجغرافية كجزر نظم المعلومات ممثلة فى
انتاط الخرائط  ،وأهمية االدارة واالقتصاد 0
المحتوى العلمى  :استخدام النماذط فى التطبيق والتدرب على كيفية العمل بها فى الفروع
المختلفة للجغرافيا
المــراجــع :
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1. applications THANASIS , H, LogicalData Modelling for geog
2. DAVID , M, An Assessment of Sarface and ganal model
of ioyulation , london , 1996

 0105510تطبيقات االستشعار عن بعد في الخرائط
محاضرات
 2ساعــة معتمــدة
الهدف التعليمي  :دراسة مجموعة ماان التطبيقااات العلميااة التااي تتناااول اسااتخدام علاام االستشااعار
عن بعد في مجال الخرائط.
المحتوى العلمى  :مراجعة عامة ،التطبيقات العملية فى الخرائط.
المــراجــع :
1- Siegal, B.S,etal. ( Edits ) , Remote Sensing Sensing in Geology.
2- Light,D.L., Remote Sensing for mapping ,
3- Lo, c.p., Applied Remote Sensing.

 0105511تصميم الخرائط
محاضرات
 2ساعــة معتمــدة
الهدف التعليمي  :تصميم الخرائط باالسس العلمية الصحيحة واعدادها للطباعة
المحتوى العلمي  :أنواع الخرائط  ،مقاييس رسم الخرائط المناسبة  ،مساقط الخرائط توقيع
البيانات على الخرائط  ،االخراط النهائى للخرائط .
المــراجــع :
1- Robinson,S., Elements of Cartography, USA, 2000 .

 -2محمد إبراهيم شرف – مساقط الخرائط والخرائط البحرية – دار المعرفة الجامعية –
. 2002
 0105512إنتاج وطباعة الخرائط
محاضرات
 2ساعــة معتمــدة
الهدف التعليمي  :التعريف بطرب إنتاط وطباعة الخرائط والتدريب عليها
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المحتوى العلمي  :انواع الخرائط  ،مقاييس رسم الخرائط  ،األوراب المستخدمة  ،األلوان
أدوات الرسم  ،أدوات الطباعة  ،اعداد الخرائط للطباعة .
المــراجــع :
1-ROBNSON,S., Elements of Cartograyhy, USA , 2000 .

 -2أحمد احمد مصطفى – مبادئ الخرائط – دار المعرفة الجامعية . 2003
 -3محمد ابراهيم شرف – مساقط الخرائط والخرائط البحرية – دار المعرفة الجامعية2002،
 0105513تحضير وتجهيز الخرائط
محاضرات
 2ساعــة معتمــدة
الهدف التعليمي :اعداد البيانات والمعلومات والخرائط االساس للرسم واالنشاء.
المحتوى العلمى  :البيانات المكانية  ،المعلومات المكانية  ،المعلومات الوصفية  ،خرائط
االساس  ،مقاييس الرسم والمناسبة  ،االساليب الكمية لتمثيل البيانات  ،استخدام االلوان والظالل
والتهشير فى الرسم  ،مساقط الخرائط
المــراجــع :
 -1محمدابراهيم شرف – مساقط الخرائط والخرائط البحرية – دار المعرفة الجامعية .2002
 -2احمد احمد مصطفى – مبادئ علم الخرائط – دار المعرفة الجامعية . 2005
1- Robinsons., Elements of Cartography, USA, 2000 .
 0105514موضوع خاص فى الخرائط
محاضرات
 2ساعــة معتمــدة
الهدف التعليمي  :قراءات فى اهمية الخرائط واستخدامها وتصميمها والمشاكل التى تعترض
إنشائها .
المحتوى العلمى :
 يتغير منهج الدراسة كل سنتين أو ثالث ويعتمد على اختيار أستاذ المادة للموضوع الذىيهتم بأخر التطورات الفنية والتكنولوجية الخاصة بالخرائط وإنشائها وكيفية .
المــراجــع :
1. Esson , Xphilip , MapReading Made Easy Londand 1950
2. Elwood , Essentials of Map Reading london 1999
3. Stamp , Dudly , Applied Geography london 1969
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 0105515مشروع تطبيقي في الخرائط
محاضرات
 2ساعــة معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تدريب الطالب على إعداد مشروع تطبيقي في الخرائط.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على إعداد الطالب لمشروع تطبيقي في الخرائط
المراجع:
قراءات متنوعة طبقًا للمشروع التطبيقي الذي يقوم بإعداده الطالب
 المقــــــررات االختيـــــــاريــــــة
 0105516إستخدام أرح
محاضرات
 2ساعــة معتمــدة
الهدف التعليمي  :دراسة نظم استخدام االرض فى الريف وفى الحضر واالراضى التى يتم
استثمارها وكيفية إجراء الدراسات الالزمة لذلك مثل صحف االستبيان والدراسات الميدانية
وغيرها .
المحتوى العلمى  :اعداد خريطة االساس ودراسة نظم الخرائط بالدولة ومقاييس رسمها وحتى
يتم استخدامها – استخدام االرض فى المدن تبعا للهدف المطلوب ( المدينة ككل – أحد االحياء
– شارع من الشوارع ) استخدام االرض فى الريف ( فى القرية – االرض الزراعية – نظم
الرى والصرف – الحيازات – التربة ) كيفية اعداد صحف االستبيان كيفية اجراء الدراسات
الميدانية .
المــراجــع :
1- Archer, &, Dalton., Fieldwork in Gearaphy – London 1968 .
2- Bartholomew, Loand use in American Cities U-S-A – 1955 .

 -3عبد الفتا محمد وهيبه – الجغرافي والدراسة الميدانية مجلة الجمعية الجغرافية المصرية
. 1968
 -4محمد محمد سطيحه – خرائط التوزيعات االقتصادية القاهرة . 1971
 0105517نظم بيئية
محاضرات
 2ساعــة معتمــدة
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الهدف التعليمي  :دراسة النظم البيئة الطبيعية والبشرية للتعرف على التغيرات السريعة فى
هذه النظم مر مدى االختالف ما بين مناطق العالم 0
المحتوى العلمى :
 التعرف على البيانات الجغرافية عن األنظمة البيئة دراسة التغير فى البيئة الطبيعية على مستوى العالم ( المناخ  ،التربة  ،النباتات ،الحيوانات  00الخ  ،االختالف البشرية من اقتصادية  /اجتماعية/حضارية )
المــراجــع :
1- Alexander .D., Natural Disasts , London , 1993
2- Hamilton ,M,D others , Ecosystem process Modelling.,London ., 2003
3- Forest Ecosystem Dynamics , Modelling Fnv ., Http. WWW –nogia . Veal . /com / Santa EE
) Cfedmat

 0105518تحليل مكاني
محاضرات
 2ساعــة معتمــدة
الهدف التعليمي  :دراسة العالقة بين المتغيرات الجغرافية الموجودة فى مكان أعلى سطح
األرض  ،وإنتاط خرائط ونماذط تعبر عن تلك العالقات  ،والتنبؤ بسلوك تلك العالقات فى
المستقبل .
المحتوى العلمي  :تعريف المتغيرات الجغرافية  ،التغير الزماني والمكاني للظاهرات ،
التغير غير المكاني للظاهرات  ،األساليب اإلحصائية المستخدمة لقياس العالقات المكانية ،
األساليب االكارتوجرافية المستخدمة لقياس العالقات المكانية .
المــراجــع :
1- Haggett, p.,&Others, Locational Models, London, 1977
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2- Ghosh,A., & Rushton, G., Spatial Analyais and Location Allocation Models,
New York, 1987 .
3- Samet, H., The Design and Analysis of Spatial Data Structures, New York,
1989 .

 0105519إدارة الموارد
محاضرات
 2ساعــة معتمــدة
الهدف التعليمي :التعرف على المفاهيم الحديثة فى ادارة الموارد والتى يمكن من خاللها
االستفادة القصوى من المورد بأكل ما يمكن من التكلفة والجهاز مع المحافظة عليه.
المحتوى العلمى  :التعرف على االمثلة المتعددة التى تتم بها ادارة المواردط عن طريق
الحكومات أو الشركات العمالقة أو االفراد من خالل االتجاهات الحديثة لالدارة أو ما
يعرف 0 logistics
المــراجــع :
1-Chisholm , M.,rural settelmenl and landase new for,1962
2- Mcraf . SG, and Burnham c.p. , Land froluation Oxford, 1981
3- Tiftf Nberg .T., fnsrronmental and natural resoorce Economues, new york ,1992

ثانيًا:درجتــا المــاجستيــر والدكتــوراه
 .1شعبـــة الجغــــرافيـــا الطبيعيــــة
أوالً :درجـــــــة الماجستيـــــــر
 المقــــررات اإلجبـــــاريــــــة
 0105601مناهج وأساليب بحث طبيعية ( أ  ،ب )
محاضرات

تطبيقيات

2

4

=

4ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :تهيئة الطالب للمعرفة والتعرف علااى أهاام المناااهج المتبعااة فااي هااذا الفاارع
من الفااروع الجغرافيااة وأحاااطتهم بأساااليب ووسااائل وأدوات البحااث التااي تعياانهم علااى دراساااتهم
المتخصصة .
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المحتوى العلمي :مناهج الدراسة في الجغرافيا الطبيعيااة ( الماانهج اإلقليمااي  ،الموضااوعي ،
األصااولي  ،التاااريخي )  ،األساااليب الحديثااة ( األساالوب الوصاافي  ،الكمااي  ،الكااارتوجرافى )،
والوسااائل فااي الدراسااة ( الدراسااة الميدانيااة  ،الخاارائط  ،الصااور الجويااة  ،المرئيااات الفضااائية )
نظم المعلومات الجغرافية .
المـراجـع :
 -1األصااول العامااة فااي الجيورمولوجيااا ( مناااهج وأساااليب البحااث  -الجيومورفولوجيااا اإلقليميااة
والتطبيقية ) أ.د فتحي عبد العزيز أبو راضى
 -2البحث الجغرافي  :مناهجه وأساليبه  :أ.د فتحي عبد العزيز أبو راضى واخرون
 -3وسائل البحث الجيومورفولوجيه  :أ.د جودة حسنين جودة وآخرون
3- Maps and Diagrams (1971) "F.J. Monkhouse and H.R. Wilkinson “.

 0105602موضوع خاص في الجغرافيا الطبيعية ( أ  ،ب )
محاضرات

تطبيقيات

2

4

=

4ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :توسيع أدراك الطالب في االطااالع علااى أحاادث الموضااوعات التااي تاارتبط
بالجغرافيا الطبيعية واستيعاب األفكار والنظريات الحديثة .
المحتااوى العلمااي  :يااتم اختيااار الموضااوع الخاااص فااي الجيومورفولوجيااا ( أ ) والجغرافيااا
المناخية ( ب ) بواسطة أساتذة التخصص سنويا أخذ رأى مجلس القسم .
المــراجــع :
قراءات متنوعة طبقا للموضوع الخاص الذي يختاره الطالب
 0105603دراسة ميدانية متقدمة (جيومورفولوجيا)
تطبيقـــات
4ساعات معتمدة =  2ســاعــة معتمــدة
الهدف التعليمي  :التدريب على أحدث أساليب البحث الجيومورفولوجى وتطبيقها ميدانيا .
المحتوى العلمي :يتم االطالع على أحدث أساليب البحث في المجال الجيومورفولوجى عن
طريق أحدث المراجع وشبكة االنترنت واختيار مناطق تصلح للتطبيق الميدانى وتبادل التقارير
بين الطالب لتصميم االستفادة .
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المــراجــع :
شبكة اإلنترنت .
 0105604دراسة ميدانية متقدمة (مناخ)
تطبيقيات
=

4

2ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :التدريب الميداني والتطبيقي على استخدام أجهزة الرصد الجوى فااى قياااس
عناصر الجو  ،وتتبااع أثاار األنشااطة البشاارية فااى تغياار الطقااس والمناااخ وفااى التركيااب الحااراري
للنطاقات الحضرية  ،وتدفق الهواء  ،التدريب الميااداني علااى قياااس بعااض الظااواهر الجويااة مثاال
نساايم الباار والبحاار وتساام الجباال والااوادي  ،المنخفضااات الجويااة  ،العواصااف الرمليااة  ،الضااباب
وغيرها .
المحتااوى العلمااي  :أجهاازة قياااس عناصاار الجااو  ،القياااس الميااداني لعناصاار الجااو  ،أسااس
الرصد الميداني للتغياارات الحراريااة والتلااوث الهااوائي  ،وتاادفق الهااواء  ،أسااس الرصااد الميااداني
لنسيم البحر والبر ونسيم الجبل والوادي  ،أسس رصد الظواهر المصاحبة للمنخفضات الجويااة ،
أسس رصد العواصف الرملية  ،رصد الضباب  ،رصد األمطار .
المـراجـع :
1- Grijjths,J., Applied Climatology, An Introduction, London, 1976.
2- Smith,K., Principae of Applied Climatology, England, 1975
3- Ahren,C.D., Meteorology Today, An Introduction to Weather, Climate, and
The Environ Ment, USA, 2003 .

 0105605دراسة ميدانية متقدمة في الجغرافيا الطبيعية
محــاضــرات
 2ســاعـــة معتمـــدة
الهاادف التعليمااي :التاادريب علااى أساااليب البحااث الجيومورفولااوجى مياادانيا وكااذلك كيفيااة قياااس
العناصر المناخية ميدانيا .
المحتوى العلمي :اختيار أساليب البحث في المجال الجيومورفولوجى والمناخي والتدريب على
تطبيقها ميدانيا مع تبادل التقارير بين الطالب لتصميم االستفادة .
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المــراجــع :
شبكة اإلنترنت
 0105606االستشعار عن بعد (أ،ب)
محــــــاضرات
 4ســاعــات معتمــدة
الهدف التعليمي :تعريف الطالب بأهمية االستشعار عن بعد فى المجاالت الجغرافية
المتعددة ووسيلة من وسائل جمع البيانات الجغرافية .
المحتوى العلمى :
االستشعار عن بعد فى مجال دراسة الموارد الطبيعية فى سطح االرض ،وفى
دراسة البحار والمحيطات وفى تحديد المواقع على سطح االرض ،وفى تحديد مواقع
الكوارث الطبيعية وفى دراسة المواقع الجغرافية االثرية وفى البحث عن االراضى المناسبة
لعمليات التنمية  ،ودراسة مناطق العمران.
المــراجــع :
 - 1أ.د فتحى عبد العزيز أبو راضى  :االستشعار عن بعد  ،أسس وتطبيقات .
 -2عبد رب النبى محمد عبد الهادى  :المدخل فى علم االستشعار عن بعد
 -3خالد محمد العنقرى :االستشعار عن بعد وتطبيقاته فى الدراسات المكانية
 0105607نظم المعلومات الجغرافية ( أ  ،ب )
محــــــاضرات
 4ســاعــات معتمــدة
الهاادف التعليمااي  :تعريااف بأهميااة هااذه الوساايلة الجدياادة والحديثااة فااي البحااث والدراسااة بمااا
يؤهلهم للوقوف جنبا إلى جنب مع طالب البحث العلمي في الدول المتقدمة .
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المحتاااوى العلماااي  - :المتطلباااات العلمياااة ونظااام المعلوماااات الجغرافياااة ومصاااادر وأنمااااط
البيانات المكانية المكونات األساسية لنظم المعلومات الجغرافية ( الفنية والبشرية ) .
 قواعد البيانات المكانية  ،تصميم وإنشاء نظام المعلومات الجغرافية . تحليل البيانات المكانية والوصفية  ،واستخدام النماذط والنظمالمــراجــع :
 -1نظم المعلومات الجغرافية ( جزءان ) أ.د فتحي عبد العزيز أبو راضى
 -2نظم المعلومات الجغرافية  :د .محمد حزامي عزيز
 -3نظم المعلومات الجغرافية  :د .إسماعيل يوسف
 0105608نصوص جغرافية طبيعية بلغة أجنبية (أ  ،ب  ،ج)
محــاضــرات
 6ســاعـــات معتمــدة
الهاادف التعليمااي  :تاادريب الطالااب علااى فهاام واسااتيعاب الاانص األجنبااي  ،حتااى يتساانى لااه
استخدام المراجع األجنبية لتعزيز دراسته والخروط بنتائج معمقة .
المحتوى العلمي  :دراسة وترجمة بعض النصوص المختارة ماان المراجااع األجنبيااة – بناااء
جمل سليمة منهجا باللغة األولى للطالب – دراسة وفهم عدد ماان المصااطلحات التااى تهاام الطالااب
فى مجال دراسته .
المــراجــع :
1- Smbahi, N.S. (2004) The Geomorphology of Saupt .
2- bou – Aliz (1975) Landform of Saupt .

 0105609الجيومورفولوجية التطبيقية
محاضرات
 2ساعــة معتمــدة
الهدف التعليمي :تعريف الطالب بأهمية الجيومورفولوجية التطبيقية ومجاالتهااا وإسااهاماتها
في وضع الحلول للمشكالت البيئية المختلفة .
المحتوى العلمي :
 أسااس الجيومورفولوجيااا التطبيقيااة  -الااخ المتكاماال  ،دور الجيومورفولوجيااا فااى عملياااتالتخطيط والتنمية – األرض وخصائص سااطحها كمجااال أساسااي لعمليااة تقياايم المااوارد الطبيعيااة
بها  .البحث عن االستخدامات المثلى ليابس األرض .
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المــراجــع :
 -1األصاااول العاماااة للجيومورفولوجياااا ( الجااازء الثااااني )  :الجيومورفولوجياااا اإلقليمياااة
والتطبيقية أ.د فتحي عبد العزيز أبو راضى .
 المقــــررات االختيــاريـــــــة
 0105635خـــرائط آليـــة (شعبة الخرائط)
 0105610متيورولوجيا
محاضرات
 2ساعــة معتمــدة
الهدف التعليمي  :دراسة الظواهر الجويااة بااالغالف الجااوى ماان خااالل رصااد عناصاار الجااو
وتفسير الظااواهر الجويااة بواسااطة القااوانين الطبيعيااة والكيميائيااة والديناميكيااة وتوقااع خصائصااها
وإصدار النشرات الجوية والتقارير واللوحات والخرائط لتوضيح حالة الطقس والتحذير منه .
المحتوى العلمي  :تعريف عناصر الجااو  ،قياااس عناصاار الجااو  ،الرصااد الجااوى باسااتخدام
األقمار االصطناعية تمثيل بيانات الطقس والمناخ  ،الرموز المستخدمة فى تمثيل بيانات الطقااس
والمناخ  ،نماذط الطقس  ،النشرة الجوية  ،التوقيع بالطقس .
المــراجــع :
1- Battan,L., Fundam entals of Meteorology, USA, 1979.
2- Cole,W,f., Introduction to Meteorology, USA, 1980
3- Pearc,E,A. World Weather Guide, USA, 1990.

 0105611علم التربة (بيدلوجى)
محاضرات
 2ساعــة معتمــدة
الهاادف التعليمااي  :التعاارف علااى أساساايات علااى التربااة ماان حيااث ماهيتهااا وكيفيااة تكوينهااا
وكيفية نشأتها وتصنيفها .
المحتوى العلمي  :مفهوم علم التربة – تكوين التربة والعوامل المااؤثرة فااى ذلااك – خااواص
التربة – تقسيم التربة -تصحر التربة وطرب عالجه .
المــراجــع :
 -1السيد أحمد الخطيب (  : ) 1998أساسيات علم األراضي .
 -2عبد المنعم بليغ وماهر جورجى نسيم (  : ) 1999تصحر األراضي  .منشأة المعارف
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3- Bradley, N.C., ( 1990 ) : The Nature and Properties of Soil. Macmillan Pub.
Co. New York.

 0105612علم الطبقات (استراتيجرافى)
محاضرات
 2ساعــة معتمــدة
الهاادف التعليمااي  :دراسااة عمليااات الترساايب وكيفيااة تكااوين الطبقااات الرسااوبية والعالقااات
الزمانية والمكانية للطبقات ومضاهاتها ببعضها البعض .
المحتااوى العلمااي  :التعاارف علااى بيئااات الترساايب ودراسااة أنااواع الطبقااات الصااخرية تبعااا
الخاااتالف طااارب تكوينهاااا  ،ودراساااة ووصاااف القطاعاااات االساااتراتيجرافية ومضااااهاتها زمانياااا
ومكانيا .
المــراجــع :
 0105613علـــم الصخـــور
محاضرات
 2ساعــة معتمــدة
الهااادف التعليماااي  :التعااارف علاااى كيفياااة وصاااف وتصااانيف الصاااخور عااان طرياااق دراساااة
الخواص والظواهر ذات االهمية الخاصة فى معرفة أصااولها ونشااأتها وتطورهااا دون التعاارض
بأى تفصيل لفلسفة علم البتروجرافيا 0
المحتوى العلمى :
 الصخور النارية انسجتها ومجموعها 0 الصااخور المتحولااة  :التحااول وأدلتااه البتروجرافيااة ومنتجاتااه ومجموعااات الصااخورالمتحولة 0
 الصخور الرسوبية  :أصلها وتركيبها ونسيجها وتصنيفها ومجموعاتها 0المــراجــع :
 -1المصنفات التى تحمل عنوان علم الصخور أو البترولوجيا أو البتروجرافيا سواء باللغة
العربية أو اللغة االنجليزية مثل :
Williams, H0, Turner ,F0J0& Gilbert , Ch 0 M0, petrography 0
Tyrrell , G0W0,The principles of petrology

 0105614علم المياه (هيدرولوجى)
محاضرات
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 2ساعــة معتمــدة
الهااادف التعليماااي  :يتعااارف الطالاااب علاااى دراساااة مراحااال الااادورة الهيدرولوجياااة ( الفاقاااد
والمكتسب )
المحتوى العلمي :دراسة مراحل الاادورة الهيدرولوجيااة ( الفاقااد والمكتسااب ) وكيفيااة قياسااي
الجريان المائي في األنهار وتحليل المنحنى الزمني للتصرف النهري باإلضافة إلى دراسة انتقال
الفيضانات والتخزين المائي في األنهار .
المــراجــع :
قراءات متنوعة في مجال علم المياه

ثانيــــًا :درجــــــة الدكتــــــوراه
 المقــــررات اإلجباريــــــة
 0105701قاعـــــة بحـــــث في الجغرافيا الطبيعية ( أ  ،ب )
محـــاضــرات
 4ســـاعــات معتمــدة
الهدف التعليمي  :تدريب الطالااب علااى مناقشااة نقطااة بحثيااة معينااة  ،واالسااتفادة ماان اآلراء
التي تطر بشأنها .
المحتوى العلمي  :عرض خطة الدراسة ومنهج البحث – ومناقشة المحتوى العلمي والنتائج
التي انتهت أليها الدراسة .
المــراجــع:
قـــــراءات متنوعـــة بحسب النقطة البحثية
 0105702موضوع خاص في الجغرافيا الطبيعية بلغة أوروبية (أ  ،ب)
محـــاضــرات
 4ســـاعــات معتمــدة
الهااادف التعليماااي  :تااادريب الطالاااب علاااى التعامااال ماااع الااانص األجنباااي وفهماااه فهماااا جيااادا
واستخدام المراجع األجنبية في مجال دراسته .
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المحتاااوى العلماااي  :بعاااض النصاااوص باللغاااة اإلنجليزياااة ( دراساااة – وترجماااة ) عااادد مااان
المصطلحات التخصصية – بناء وتركيب جملة سليمة باللغة اإلنجليزية .
المــراجــع :
1- Flements of Physical Geog .
2- Elements of Human Geograpy .
3-The geomorphologl of Saupr, landforms and Srolution, Vol. No.l “ Nabil Sayed Smbabi “.

 0105703دراسة ميدانية متقدمة في الجغرافيا الطبيعية(أ،ب)
محــاضــرات
 4ســاعـــة معتمـــدة
الهاادف التعليمااي :التاادريب علااى أساااليب البحااث الجيومورفولااوجى مياادانيا وكااذلك كيفيااة قياااس
العناصر المناخية ميدانيا .
المحتوى العلمي :اختيار أساليب البحث في المجال الجيومورفولوجى والمناخي والتدريب على
تطبيقها ميدانيا مع تبادل التقارير بين الطالب لتصميم االستفادة .
المــراجــع :
شبكة اإلنترنت
 0105704نظم معلومات جغرافية متقدمة في الجغرافيا الطبيعية(أ  ،ب)
محـــاضــرات
 4ســـاعــات معتمــدة
الهدف التعليمي :تدريب الطالب علااى اسااتخدام هااذه التقنيااة وانجاااز بعااض المهااام واالعمااال
مثل انشاء قاعدة بيانااات علميااة للظاااهرة موضااوع البحااث  ،وكااذلك انتاااط بعااض الخاارائط االليااه
واالشكال والقدرة على تحليلها والخروط بنتائج علمية سليمة .
المحتااوى العلمااي  :إنتاااط الخاارائط االليااه – انشاااء قاعاادة بيانااات – تحلياال الخاارائط االليااه
واألشكال استخراط تقارير علمية عن موضوع البحث ويسبق هذا كله طرب إدخال البيانااات الااى
البرنامج بالطرب الصحيحة .
المــراجــع :
“ 1- Exploring Geograpluic Information Systews( 2001 ) “ Chris man, N. R.
2- Stetting started With Geographic information Systews (2000) (Clarke, K) .
3- Fundauental of Geographic Information Systews ( 2002 ) ( “ De Mers, M.N. “ ) .

 المقــــررات االختيــاريـــــــة
0105705الجيولوجيا التركيبية
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محاضرات
 2ســاعـــة معتمـــدة
الهدف التعليمي  :التعرف علااى األوضاااع المختلفااة التااي تتخااذها الصااخور المكونااة للقشاارة
األرضية في الطبيعة أثناء تكونها أو نتيجة لتأثير قوى منبعثااة ماان باااطن األرض تعاارف باالقوى
التكتونية .
المحتوى العلمى :
 -التركيب األولية

 -عدم التوافيق .

 -المبادئ الميكانيكية

 -االلتواءات وميكانيكية االلتواء .

 -االنكسارات وميكانيكية التكسر

 -الشقوب والفواصل والتركيب الملحية

المــراجــع :
 -1المصنفات التي تحمل عنوان الجيولوجيا التركيبية سواء باللغة العربية أو
 -2باللغة اإلنجليزية  . Stluctucal Geologyمثل :
 -3محمد إبراهيم فارس  ،مراد إبراهيم يوسف  :الجيولوجيا التركيبية
4-Billing, M.P., Structural Geology.

 2ســاعــة معتمــدة

 0105707متيورولوجيا

الهدف التعليمي  :دراسة الظواهر الجويااة بااالغالف الجااوى ماان خااالل رصااد عناصاار الجااو
وتفسير الظااواهر الجويااة بواسااطة القااوانين الطبيعيااة والكيميائيااة والديناميكيااة وتوقااع خصائصااها
وإصدار النشرات الجوية والتقارير واللوحات والخرائط لتوضيح حالة الطقس والتحذير منه .
المحتوى العلمي  :تعريف عناصر الجااو  ،قياااس عناصاار الجااو  ،الرصااد الجااوى باسااتخدام
األقمار االصطناعية تمثيل بيانات الطقس والمناخ  ،الرموز المستخدمة فى تمثيل بيانات الطقااس
والمناخ  ،نماذط الطقس  ،النشرة الجوية  ،التوقيع بالطقس .
المــراجــع :
1- Battan,L., Fundam entals of Meteorology, USA, 1979.
2- Cole,W,f., Introduction to Meteorology, USA, 1980
3- Pearc,E,A. World Weather Guide, USA, 1990.

0105706إدارة الكوارث واالزمات الطبيعية
محاضرات
 2ســاعـــة معتمـــدة
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الهاادف التعليمااي  :التعاارف علااى انااواع الكااوارث الطبيعيااة وكيفيااة التعاماال معهااا للحااد ماان
خطورتها
المحتوى العلمى  :تصنيف الكوارث الطبيعية والبحث فى أسباب حدوتها البحث فى التاادابير
للحد أو منع خطورة الكوارث الطبيعية .
المــراجــع
 0105707المناخ التطبيقي
محاضرات
 2ســاعـــة معتمـــدة
الهدف التعليمي :تعريف علم المناخ التطبيقي وتحديد القيمة النفعية لعناصر المناااخ ودراسااة
أثاار المناااخ فااى توزيااع مااوارد المياااه  ،والتربااة  ،وكااذلك اثاار المناااخ فااى توزيااع مااوارد المياااه ،
والتربة ،وكذلك اثر المناخ فى األنشطة البشرية مثل الزراعة  ،العمران  ،الصناعة ،النقل 0
المحتوى العلمي  :يشاامل تعريااف علاام المناااخ التطبيقااي  ،وتعريااف عناصاار المناااخ  ،القيمااة
النفعيااة لعناصاار المناااخ  ،المناااخ ومااوارد المياااه  ،المناااخ والتربااة  ،المناااخ والزراعااة  ،المناااخ
الحضري  ،المناخ والصناعة  ،المناخ والنقل 0
المــراجــع :
1- Smilh,k0, Principles of Applied climatology , England , 1975 0
2- Grijjiths,J.,Applied Climatology,An Introduction, London, 1976 .
3- Sellers,A.,H.,&Robinson , p , J ., Contemporary Climatology, New YorR, 1976

 0105708تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية
محاضرات
 2ســاعـــة معتمـــدة
الهدف التعليمي  :يتعرف الطالب على هذه التنمية ،وكيفية استخدامها فى انشاء الخرائط
وتحليلها .
المحتوى العلمى  :انتاط الخرائط االليه من الخرائط الطبوغرافية  ،وتحليلها  ،وقراءة
المرئيات الفضائية وتحليلها وإنشاء قاعدة بيانات الى شق رسومى يتعامل معه الطالب .
المــراجــع :
 -1مبادئ نظم المعلومات الجغرافية " وسام الدين محمد "
2- Introduction to Geographic Information Systems " Kang – Tsung Chang
" 3- Geographic Information Systems : An Inlroduclion’ ( 2002 ) " Bernhardsen

 0105709مكتبــة جغرافية
محاضرات
 2ســاعـــة معتمـــدة
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الهااادف التعليماااي  :إحاطاااة الطالاااب باااالعلوم الجغرافياااة الفنياااة والحديثاااة ،ومعرفاااة التاااراث
الجغرافي ،ودراسة المحتوى العلمي ألبرز الكتب في مختلف التخصصات.
المحتوى العلمي  :عرض لتطور علم الجغرافيا ومناهج البحــث – عــرض المحتــوى
العلمي ألبرز الكتب الجغرافية العربية واألجنبية على حااد سااواء  ،والوقااوف علااى مااا تقدمااه ماان
حقائق علمية تفيد فى مجال الدراسات الجغرافية .
المــراجــع  -1 :كتاب " نهر النيل " لألستاذ الدكتور عوض محمد .
 -2كتاب إضافات  ،جغرافية مصر
Contrebutious To The Geograpy Of Saupt Ball.J

 -3التراث الجغرافي العربي " فتحي محمد أبو عيانه " .
 0105710الخرائــط الجيمورفولوجية
محاضرات
 2ســاعـــة معتمـــدة
الهدف التعليمي  :رسم وتفسير وتحليل الخرائط الجيومورفولوجية وكتابة تقرير علمي عنها
المحتوى العلمي  :تصنيف أنواع الخرائط الجيومورفولوجية وكيفية إنشاؤها باالعتماد علي
الخاارائط الكنتوريااة والبيانااات الحقليااة باسااتخدام الرمااوز الرمااوز المختلفااة وتحلياال العالقااة بااين
الظواهر الجيومورفولوجية وعوامل التشكيل السائدة وكتابة تقرير عن المنطقة .
المــراجــع :
قراءات متنوعة

 .2شعبـــة الجغــــرافيـــا البشــــريــة
أوالً :درجـــــــة الماجستيـــــــر
 المقــــررات اإلجبـــــاريــــــة
 0105615مناهج واساليب بحث بشرية ( أ  ،ب )
محاضرات

تطبيقيات

2

4

= 4ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :دراسة الطرب البحثية المستخدمة فى البحث الجغرافى مع التعميق فى
المنهج الكمى فى الجغرافيا البشرية
المحتوى العلمى :
 مدراس الفكر الجغرافى فى العصر الحديث -التحليل الكمى فى الجغرافيا البشرية
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 األساليب والطرب الفنية فى البحث الجغرافىالمــراجــع:
 -1فتحى أبوعيانه وآخرون – البحث الجغرافى  :مناهجه وأساليبه – دار المعرفة
الجامعية – االسكندرية – . 2004
 -2محمد خميس الزوكه – صناعة السياحة من المنظور الجغرافى – دار المعرفة
الجامعية – االسكندرية – . 2002
3-Toyne,p. & Newby,p., Techniaues in Human Creofhraphj, London, 1971.

 0105616موضوع خاص في الجغرافيا البشرية (أ  ،ب  ،جـ )
محاضرات

تطبيقيات

4

4

= 6ساعات معتمدة

الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر إلى تدريب الطالب على اختيار موضوع ودراسته في
مجال الجغرافيا البشرية.
المحتااوى العلمااى  :دراسااة لموضااوعات خاصااة فااى أطااار الجغرافيااا مثاال  -:السااياحة ماان
منظااور جغرافااى ،الجغرافيااا الحضااارية  ،السااكان والغااذاء فااى العااالم  ،حااوار الحضااارات ماان
منظور جغرافى ،اتجاهااات التجااارة الدوليااة  ،التلااوث فااى العااالم  ،البيئااة واالنسااان  00إلااى أياان،
الهجرات البشرية 0
المــراجــع :
 -1محمد خميس الزوكة  ،الجغرافيا الحضارية  ،الطبقة األولى  ،اإلسكندرية 0 2004 ،
 -2محمد خميس الزوكة  ،البيئة ومحاور تدهورها  ،االسكندرية 0 1997 ،
 -3فتحى محمد أبوعيانه  ،جغرافية السكان  ،اإلسكندرية 0 2000 ،
 -4مايااك كاارانج ( ترجمااة سااعيد عنتاااب ) الجغرافيااا الثقافيااة  ،عااالم المعرفااة  ،الكوياات ،
2005
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 0105617دراسة ميدانية متقدمة في الجغرافيا البشرية ( أ  ،ب  ،جـ )
محاضرات

تطبيقيات

2

4

= 4ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :دراسات ميدانية تطبيقية فى مجاالت الجغرافيا البشرية ،تهدف إلى تعريف
الطالب بوسائل البحث الميدانى ،واستخدام اساليب القياس الكمية 0
المحتااوى العلماااى :دراساااات ميدانيااة تطبيقياااة فاااى مجاااالت الجغرافياااا البشااارية ( الجغرافياااا
االقتصاااادية  ،جغرافياااة العماااران  ،جغرافياااة الساااكان ) تركاااز علاااى وساااائل البحاااث الميااادانى،
واستخدام اساليب القياس الكمية 0
المــراجــع :
 -1محماااد خمااايس الزوكاااة  ،بعاااض أسااااليب القيااااس الكمياااة المساااتخدمة فاااى الجغرافياااا
االقتصادية ،اإلسكندرية 1983 ،
 -2فتحى محمد أبوعيانه ،البحث الجغرافى :مناهجه وأساليبه ،اإلسكندرية2004 ،
 -3محمد على الفرا ،مناهج البحث فى الجغرافيا بالوسائل الكمية  ،الكويت 1978 ،
 0105618توزيعات مكانية ( أ  ،ب )
محــاضــرات
 4ســاعـــة معتمـــدة
الهدف التعليمي  :تعريف بأنواع التوزيعات المكانية النقطية والحظيااة والمساااحية وعالقتهااا
بالخريطة والمقاييس الكمية التى تستخدم فى عمليات تحليل بيانات هذه التوزيعات.
المحتوى العلمى :
 -1التوزيعات المكانية ( النقطية والخطية والمساحية ) وخصائصها الجغرافية .
 -2أسااااليب تحليااال بياناااات التوزيعاااات المكانياااة األحادياااة المتغيااار والثنائياااة المتغيااار
والمتعااددة ،المتغياارات ( األساااليب الوصاافية الكميااة  ،أساااليب المقارنااة الكميااة لبيانااات
التوزيعات المكانية )
 -3أساليب تحليل البيانات المكانية للتوزيعات النقطية والحظية والمساحية
المــراجــع :
 -1أ.د فتحى عبد العزيز أبو راضى  :التوزيعات المكانية – دراسااة فااى طاارب الوصااف
اإلحصائي والتحليل العددى .
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 0105607نظم معلومات جغرافية ( أ  ،ب ) (شعبة الجغرافيا الطبيعية)
 0105619نصوص جغرافية بشرية بلغة اجنبية (أ  ،ب  ،ج)
محــاضــرات
 6ســاعـــة معتمـــدة
الهاادف التعليمااي  :تنميااة قاادرات الطالااب علااى االطااالع علااى المصااادر األصاالية فااى مجااال
التخصص باللغة األجنبية
المحتاااوى العلماااى  :نصاااوص جغرافياااة بلغاااة اجنبياااة ( انجليزياااة ) فاااى مجاااال تخصاااص
الجغرافية البشرية ثم اختبارها  ،ودراستها  ،وتحليل ما بها ماان مصااطلحات جغرافيااة  ،وماان ثاام
نقل ما تنظمه الى اللغة العربية .
المــراجــع :
1- Mankhouse, F. J., H- R – Wilkinson: Maps and diagrams. Their Compilation
and Construction – london 1971.
2- Dury, G.H. : Map Jnterpretation 1972 .
3- Geogory, S. : Statistical Methads and the Geographer. London 1979.

 المقــــررات االختيــاريــــــة
 0105620نظم المعلومات الجغرافية
محاضرات
 2ساعات معتمدة
الهدف التعليمي  :تعريف الطالب بأهمية نظم المعلومات الجغرافية في البحث والدراسة
المحتاااوى العلماااي  - :المتطلباااات العلمياااة ونظااام المعلوماااات الجغرافياااة ومصاااادر وأنمااااط
البيانات المكانية المكونات األساسية لنظم المعلومات الجغرافية ( الفنية والبشرية ) .
 قواعد البيانات المكانية  ،تصميم وإنشاء نظام المعلومات الجغرافية . تحليل البيانات المكانية والوصفية  ،واستخدام النماذط والنظمالمــراجــع :
 -1نظم المعلومات الجغرافية ( جزءان ) أ.د فتحي عبد العزيز أبو راضى
 -2نظم المعلومات الجغرافية  :د .محمد حزامي عزيز
 -3نظم المعلومات الجغرافية  :د .إسماعيل يوسف
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 0105621علم السياسة والمشكالت السياسية
محاضرات
 2ساعات معتمدة
الهاادف التعليمااي  :الوقااوف علااى فهاام الاانظم السياسااية مااع العنايااة باابعض مشااكالت العااالم
السياسية .
المحتوى العلمي :
 - 1مفهوم علم السياسة وتطوره .
 -2مكونات الدولة  ،واختالف الدول حسب نظمها السياسية .
المــراجــع:
W.,and Saqmuels M. (eds. ) Politics, and geographic

1- Jackson,

Relationships. Englc Wood cliff, N.J. 1998.

 0105622إحصاء تحليلي ()1
محاضرات
 2ساعات معتمدة
الهدف التعليمي  :تعريف الطالب بطرب التحليل اإلحصائي المستخدمة فى عمليات البحااث
العلمي وكيفية اختيار المناسب منها تبعا لموضوع الدراسة وصوال إلى أربعة أهداف محددة هااي
 :الوصف  ،االستنتاط  ،قياس األهمية واإلسقاط .
المحتوى العلمي  :البيانات ( طبيعتها ومشكالتها ) العينات ( أنواعها وطرب سحبها ) أنواع
المقاييس  ،بعض اساليب القياس األولية  ،التباين واالستشعار  ،االرتباطات  ،المنحدرات .
المــراجــع :
 -1اإلحصاء واألساليب الكمية فى الدراسات اإلنسانية  .أ.د محمد إبراهيم رمضان  ،دار
المعرفة الجامعة .
 -2األساليب اإلحصائية والجغرافيا  ،د .عيسى على إبراهيم  ،دار المعرفة الجامعة .
 -3الطاارب اإلحصااائية فااى العلااوم االجتماعيااة  ،أ.د فتحااي عبااد العزيااز أبااو راضااى  ،دار
المعرفة الجامعة .
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 0105623تخطيط وتنمية
محاضرات
 2ساعات معتمدة
الهدف التعليمي  :التخطيط والتحليل الجغرافي بهدف تحقيق التنمية البشرية واالقتصادية
المحتااوى العلمااى  :أساالوب وضااع خطااط التنميااة باادءا ماان الهاادف وتحديااد المشااكلة وجمااع
المادة العلمية واتباع أساليب التحليل المكاني الموضعي والخطى والمساحي واالسترشاد بالنماذط
وتصميم نموذط للتخطيط والتنمية ينعق مع الهدف وذلك باتباع األساليب التقليديااة واعتمااادا علااى
برنامج نظم المعلومات الجغرافية .
المــراجــع :
– 1- Samet, H, &a : The Design and Analysis of Spatial Data Structure, Addison
Wesley, Austerdam .
2- Marcus Power, 2003 : Rethinkig Development Geography, Routledge, London
.
3- Nicholas, J. Tate & Peter M.AtKinson, 2001 Modelling Scale in GIS, England .

 0105624علم السكان
محاضرات
 2ساعات معتمدة
الهدف التعليمي :الوقوف على تحليل مكونات الظتهرة السكانية من نمو وتركيب وتوزيع
على المستوى المحلى واإلقليمى والدولى 0
المحتوى العلمى :
 توزيع السكان وعوامله 0 نمو السكان ومكوناته 0 تركيب السكان وعناصرة 0المــراجــع :
 -1فتحى محمد أبوعيانه  -دراسات فى علم السكان  -بيروت 0 1998 -
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 -2فتحى محمد أبوعيانه – جغرافية السكان  -اإلسكندرية – 0 2004
3-Barcley ,J,Techinques in population Analysis – n .y 0 1981

 0105625موارد مائية
محاضرات
 2ساعات معتمدة
الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأنماط الموارد المائية واستخداماتها
المحتوى العلمى :

 -حا اف حاةالنل ال ا حألانو 0

 أنماط الموارد المائية واستخداماتها 0-

مدى التوازن بين الموارد المائية الحالية والمستقبلية وحاجة البشاار فااى
أقاليم العلم المختلفة

الــمراجــع:
 -1محمد خميس الزوكة  ،جغرافية المياه
2- Czaya ,E.Rivers Of The World ,N.y., 1981
4– 3-Punnett , N ., Man .Land and Resources , London , 1983
Simmons, IG., The Ecology of Natural Reso ural Resources , N.y.1981

ثانيــــًا :درجــــــة الدكتــــــوراه
 المقــــررات اإلجباريــــــة
 0105711قــــاعــــة بحــــث في الجغرافيا البشرية (أ  ،ب)
محــاضــرات
 4ســاعـــة معتمـــدة
الهاادف  :مناقشااة األبحاااث الحديثااة فااى مجااال الجغرافيااا البشاارية والتعليااق عليهااا وعاارض ألهاام
الكتب الحديثة .
المحتوى العلمي  :مناهج البحث – أساليب الدراسة الميدانية
أهم المراجع :
قـــــراءات متنوعـــة بحسب النقطة البحثية.
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 0105712موضوع خاص في الجغرافيا البشرية بلغة أوروبية ( أ  ،ب )
محــاضــرات
 4ســاعـــة معتمـــدة
الهدف التعليمي :دراسة موضوع خاص في الجغرافيا البشرية باللغة اإلنجليزية يتم
اختياره سنويا وتدريب الطالب على القراءة باللغة اإلنجليزية .
المحتوى العلمى  :يتحدد محتوى المادة وفق الموضوع المختار سنويا .
المــراجــع :
1-Qarniev, B. Geography of population, London, 1970.
2- Carter, H., The Study of culoaw Qeosrephy, London, 1982.
3- Alexander, M.L. World Political Patterns, Chicago, 1982.

 0105713دراسة ميدانية متقدمة في الجغرافيا البشرية (أ ،ب)
محــاضــرات
 4ســاعـــة معتمـــدة
الهااادف التعليماااي  :التااادريب علاااى أسااااليب البحاااث المياااداني وكاااذلك كيفياااة تحليااال البياناااات
الجغرافية التي تنتج من اليحث الميداني
المحتوى العلمى :
 مناهج البحث لفروع الجغرافيا البشرية أساليب الدراسة الميدانية ومراحلها تحليل البيانات الجغرافيةالمــراجــع :
 -1أ.د فتحى محمد أبو عيانه وأخرون  ،البحث الجغرافى  -مناهجه وأساليبه ،
االسكندرية . 2004 ،
 -2د .عيسى على ابراهيم  ،أسس البحث الميدانى فى الجغرافيا  ،االسكندرية
 -3أ.د فتحى عبد العزيز أبو راضى  ،التوزيعات المكانية  ،االسكندرية . 1989 ،
 0105714نظم معلومات جغرافية متقدمة في الجغرافيا البشرية ( أ  ،ب )
محــاضــرات
 4ســاعـــة معتمـــدة
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الهدف التعليمي التعرف على النظام ومكوناته وكيفية االستفادة منه وأهم تطبيقاته فى
الجغرافيا البشرية 0
المحتوى العلمي :التعرف بالنظام  ،الفرب بين وبين نظم المعلومااات االخاارى ومااا يمكاان إن
يقاادم النظااام للمسااتخدم وأهاام التطبيقااات فااى التخطاايط العمرانااي واالقتصااادي  ،وادارة المعرفااة
واستغاللها .
المــراجــع :
1- Smidmole A., Emrrnomeutal Modelling .
2- Wiel Gis and Rewote Saureg Loudou, 2003 .
3- Kattman, C., Yrlioductiou in Ceag. Jnfamation Syatem, New York, 1999 .

 المقــــررات االختيــاريــــــة
 0105715عالقات دولية
محــاضــرات
 2ســاعـــة معتمـــدة
الهدف التعليمي  :الوقوف على تطور العالقات الدولية ومكونات هذه العالقات وتأثيرها فى
النشاط البشرى المعاطى 0
المحتوى العلمى  :دراسة األقاليم االقتصادية الكبرى فى العالم وشرايين النقل بينها 0
والعالقات التجارية ومشكالت السكان ودور العالقات الدولية فى توجية التنمية ومقاومة
الكوارث
المــراجــع :
 -1فتحى أبوعيانه  -الجغرافيا السياسية  -اإلسكندرية 2004 -
 -2فتحى أبوعيانه وعيسى ابراهيم – جغرافية العالقات الدولية ،بيروت2000 ،
3-Cole ,J.p.Geography of world Affairs , London , 1972
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 0105708تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية (شعبة الجغرافيا الطبيعية)
 0105716إحصاء تحليلي ()2
محــاضــرات
 2ســاعـــة معتمـــدة
الهدف التعليمي  :تعريف الطالب بطرب التحليل اإلحصائي المتقدم المستخدمة فى عمليااات
البحث العلمي وكيفيااة اختيااار المناسااب منهااا تبعااا لموضااوع الدراسااة وصااوال إلااى أربعااة أهااداف
محددة هي  :الوصف  ،االستنتاط  ،قياس األهمية واإلسقاط .
المحتوى العلمي  :البيانات ( طبيعتها ومشكالتها ) العينات ( أنواعها وطرب سحبها ) أنواع
المقاييس  ،بعض اساليب القياس األولية  ،التباين واالستشعار  ،االرتباطات  ،المنحدرات .
المــراجــع :
 -1اإلحصاء واألساليب الكمية فى الدراسات اإلنسانية  .أ.د محمد إبراهيم رمضان  ،دار
المعرفة الجامعة .
 -2األساليب اإلحصائية والجغرافيا  ،د .عيسى على إبراهيم  ،دار المعرفة الجامعة .
 -3الطاارب اإلحصااائية فااى العلااوم االجتماعيااة  ،أ.د فتحااي عبااد العزيااز أبااو راضااى  ،دار
المعرفة الجامعة .
 0105717مشكالت اقتصادية
محــاضــرات
 2ســاعـــة معتمـــدة
الهدف التعليمي :تعريف الطالب ودراسة لمشكالت اقتصادية مختارة.
المحتوى العلمى  :دراسة لمشكالت اقتصادية مختارة مثل -:
مشكلة الطاقة  ،مشكلة الغذاء  ،مشكلة التلوث وعالقتها باسااتثمار المااوارد البيئيااة مشااكلة
البطالة 0
المــراجــع :
 -1محمد خميس الزوكة  ،جغرافية الطاقة االسكندرية 0 2001 ،
 -2محماااد خمااايس الزوكاااة  ،الجغرافياااا االقتصاااادية  -الطبعاااة الثانياااة عشااارة ،
االسكندرية 1998
 -3فتحى محمد أبوعيانة  ،جغرافية السكان  ،اإلسكندرية 2000 ،
 -4محمد عبد الرحمن الشرنوبى ،مشكالت البيئة المعاصرة  ،االنجلو المصرية ،
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 0105718تخطيط عمرانى
محــاضــرات
 2ســاعـــة معتمـــدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطالااب بااالتخطيط العمرانااي والعواماال
المؤثرة فيه
المحتوى العلمى :
 التخطيط العمرانى فى اطار المنظور الجغرافى العوامل المؤثرة فى التخطيط العمرانى والنظريات-

تخطيط كل من مراكز العمران الحضرى والريفى

-

المدن الجديدة فى مصر – دراسة تطبيقية

المــراجــع :
 -1محمد خميس الزوكة  ،التخطيط االقليمى وأبعادة الجغرافية  ،دار المعرفة الجامعية2003 ،
 -2فتحى محمد أبوعيانه  ،جغرافية العمران  -دراسة تحليلية للقرية المدينة  ،دار
المعرفة الجامعية 0 2003
 -3عبد الفتا محمد وهيبة  ،جغرافية العمران  ،دار النهضة العربية  ،بيروت 0 1973
.3شعبـــة الخــــــرائـــــط
أوالً :درجـــــة المــاجستيـــــر
 المقــــــررات اإلجبــــــاريــــــــة
 0105626مناهج وأساليب بحث كارتوجرافية (أ،ب)
محاضرات
 2ساعة معتمدة

تطبيقـــــــات
4سـاعاـت معتمدة =  4ساعات معتمدة

الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بأساااليب البحااث الكااارتوجرافي
ومناهجه.
المحتااوى العلمااي:ياادرس الطااالب فااي هااذا المقاارر مناااهج البحااث الكااارتوجرافي وأساااليب
البحث فيه.
المراجع:
قراءات متنوعة في مجال البحث الكارتوجرافي.
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 0105627تصميم وتنفيذ الخرائط (أ،ب)
تطبيقـــــــات

محاضرات
 2ساعة معتمدة

4سـاعاـت معتمدة =  4ساعات معتمدة

الهدف التعليمي  :تصميم الخرائط وتنفيذها باالسس العلمية الصحيحة واعدادها للطباعة
المحتوى العلمي  :أنواع الخرائط  ،مقاييس رسم الخرائط المناسبة  ،مساقط الخرائط توقيع
البيانات على الخرائط  ،االخراط النهائى للخرائط .
المــراجــع :
1- Robinson,S., Elements of Cartography, USA, 2000 .

 -2محمد إبراهيم شرف – مساقط الخرائط والخرائط البحرية – دار المعرفة الجامعية –
. 2002
 0105628تحليل وقراءة الخرائط
تطبيقـــــــات
 4ســاعـــات معتمدة

=  2ساعة معتمدة

الهدف التعليمي  :تنمية القدرة لاادى الباحااث علااى تحلياال الخاارائط بأنواعهااا المختلفااة وكيفيااة
التعامل معها الستخالص النتائج وحسن توظيفها بهدف تحقيق الغاية العلمية والتطبيقية .
المحتااوى العلمااى  :تحلياال الخاارائط الجغرافيااة الطبيعيااة والبشاارية العامااة والتفصاايلية علااى
اختالف أنواعها الورقية والرقمية وكيفية االستقراء واالستنتاط بهدف التخطيط للتنمية .
المــراجــع :
1- Menno, J.K., & Ferjan, O., 2003,Cartography, Prentice Hall N.Y.
2- George M.B., 2003 : Geological Structures & Maps, J.W. Arrow Smith Ltd.
BRISTOL .
3- Terry A.,S.,& Others, 2005 : Tematic Cartography and Geographic
Visualization, Pretice Hall, N.Y .

 0105607نظم معلومات جغرافية ( أ  ،ب ) (شعبة الجغرافيا الطبيعية)
 0105629مـــــوضــوع خــــــاص(أ)
محــــاضـــــرات
 2ساعــة معتمــدة
الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر دراسة الطالب ألحدى الموضوعات الجغرافيااة التااي ال
تحتوي عليها الئحة المقررات الدراسية ،لكي يستزيد الطالب ويتعاارف علااى مجاااالت جدياادة فااي
علم الجغرافيا.

220

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

المحتوى العلمى :
دراسة المجاالت المتصلة بالموضوع المختار بما يتناسب معه.
المــراجــع :
 قــــراءات متنوعة تتناســب والموضوع المختــــار. 0105630نصوص جغرافية بلغة أجنبية ( أ  ،ب  ،ج )
محــاضـــرات
 6ســاعـــات معتمدة
الهاادف التعليمااي  :تنميااة قاادرات الطالااب علااى االطااالع علااى المصااادر األصاالية فااى مجااال
التخصص باللغة األجنبية
المحتوى العلمى  :نصوص كرتجرافية بلغة اجنبيااة تاام اختيارهااا ودراسااتها وتحلياال مااا بهااا
من مصطلحات كرتجرافية  ،وترجمة بعضها .
المــراجــع :
1- Mankhouse, F- J., H – R – Wilkinson : Maps and diagrans Their Compilation
and Construction – London 1971 .
2- Gould., P., R. White : Mentab Map – London 1984 .
3- Geogory, S. : Statistical Method and the geographer London 1974 .

 0105631تحليل الصور الجوية
تطبيقـــــــات
 4ســاعـــات معتمدة =  2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي  :االستفادة من استخدام الصور الجوية في دراسااة الظااواهر البيئيااة والتغياار
الزمااااني والمكااااني لهاااا  .والقيااااس مااان الصاااور الجوياااة ألجاااراء عملياااات المسااااحة والتخطااايط
واستخدام األرض .
المحتااوى العلمااي  :التصااوير الجااوى  ،المساااحة الجويااة  ،إنتاااط الصااور الجويااة  ،التفسااير
البصااري للصااور الجويااة  ،األبصااار المجساام  ،قااراءة الصااور الجويااة  ،تحلياال الصااور الجويااة
استخدام الصور الجوية في األنشطة البشرية .
المــراجــع :
1- Avery, T.E., & Berlin, G.L., Introduction of Aerial Photographs, USA, 1985
2- Hathout, S., The Principals of Aerial Photography, Canada, 2004 .
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3- Wolf, P.R., E lements of Photo grametery, Newyork, McGraw- Hill Book
Company, 1974 .

 0105632دراسة ميدانية متقدمة في الخرائط
محــاضـــرات
 2ســاعـــة معتمدة
الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر لتعريف الطااالب بالظاااهرات الطبيعيااة ،والتعاارف علااى
الضوابط المكانية التي تؤثر في الظاهرات المدروية في الميدان.
المحتوى العلمى :
تحديد منطقة الدراسة ،تجديد األدوات المستخدمة في الدراسة ،أساالوب الدراسااة ،الخاارائط
المستخدمة في الدراسة.
المــراجــع :
تعتمــد على الميــدان المكان المخصص للدراسة ونوع الدراسة الميدانية.
 0105633تــــوزيعـــات مكانيــــة (ج)
محــــاضـــــرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااي  :يهاادف هااذا المقاارر لتعريااف الطااالب بطاارب التحلياال المكاااني ،والصاايغ
الرياضية ،واألساليب الكارتوجرافية ،واستخدام التحليل المكاني آالتي.
المحتوى العلمى :
دراسااااة أساااااليب التحلياااال المكاااااني ،النماااااذط ،نظاااام المعلومااااات الجغرافيااااة ،التحلياااال
الكارتوجرافي.
المــراجــع :
 .1فتحااي عبااد العزيااز أبااو راضااي .أساااليب التوزيااع المك ااني ،اإلسااكندرية :دار المعرفااة
الجامعية.
 0105634تطبيقات االستشعار عن بعد
محــــاضـــــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي  :دراسة مجموعة من التطبيقات العلمية التي تتناول استخدام علم االستشعار
عن بعد في العلوم األخرى مثل :المناخ ،والزراعة ،والموارد ،والبيئة.
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المحتوى العلمى  :مراجعة عامة ،التطبيقات العملية فى مجاالت الزراعة ،والرعى ،والموارد
المائية ،والطبيعية ،والتخطيط االقليمى ،والتلوث البيئى ،واستخدامات االراضى .
المــراجــع :
1- Siegal, B.S,etal. ( Edits ) , Remote Sensing Sensing in Geology.
2- Light,D.L., Remote Sensing for mapping ,

3- Lo, c.p., Applied Remote Sensing.

 المقـــــررات االختيــــــاريـــــة
 0105635خـــرائط آليـــة
محــــاضـــــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :استخدام وسائل التكنولوجيااا الحديثااة فااى تصااميم وانتاااط الخاارائط بأنواعهااا
المختلفة مما يحقق سرعة اكثر ودقة عالية وحفظ قواعد بيانات خرائطية .
المحتااوى العلمااي  :تعريااف الخاارائط االليااه  ،نظاام إدخااال البيانااات الخرائطيااة إلااى الحاسااب
اآللي  ،طرب معالجة البيانات الخرائطية  ،تصميم الخرائط  ،إنتاط الخرائط  ،تحليل الخرائط .
المــراجــع :
1- Mather, p.m., Computer Application in Geography, England, 1991.
2- Mon monier,M,S., Computer Assisted Cartography, Principles and Prospects, VSA 1982 .
3- Taylor,D,R., Geographic InJormation Systems, The Microcomputer and Modern
Cartography, Camada, 1991 .

 0105636ريــاضــة مســاحيــــة
محــــاضـــــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقاارر لتعريااف الطااالب بصاايغ ومعااادالت النماااذط الرياضااية
المرتبطة بعمليات المساحة.
المحتوى العلمى :
دراسااة الصاايغ والمعااادالت والنماااذط الرياضااية المرتبطااة بعمليااات المساااحة المسااتوية،
والمساحة الطبوغرافية ،والمساحة التاكيومترية ،والمساحة الجيودسية.
المــراجــع :
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 .1علي شكري .المساحة الطبوغرافية ،اإلسكندرية :منشأة المعارف.
 .2علي شكري .المساحة الجيودسية  ،اإلسكندرية :منشأة المعارف.
 0105623تخطيط وتنمية (شعبة الجغرافيا البشرية)
 0105622إحصاء تحليلي (( )1شعبة الجغرافيا البشرية)
 0105637نظام التحديد المكاني العالمي
محــــاضـــــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي  :التعرف على نظم تحديد الموقااع جغرافيااا علااى سااطح األرض ماان طريااق
شبكة االقمار الصناعية .
المحتوى العلمى  :مكونات نظام تحديد الموقع  ،اإلشارات المستخدمة فى النظام  ،أساسيات
العماال فااى نظااام لقياااس المساااحة والحصااول علااى التاازامن المثااالى بااين القماار الصااناعى وجهاااز
االسااتقبال  ،تحديااد موقااع القماار الصااناعى فااى الفضاااء وماان ثاام تحديااد الموقااع الجغرافااى لجهاااز
االستقبال  ،مصادر االخطاء وتصحيحها .
المــراجــع :
1- Jeff Hurn, Gps A Guide to the Next Utility,
2- Gps Surveyor,s Field Guide, A Field Guide book for Dynamic Surveying,
3- Defferential Gps Explained,

 0105638تــدريبــات عمليــة
محـــــاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بطرب الرصد المساحي ،ورفااع العااالم
من سطح األرض إلى الخرائط واللوحة المستوية.
المحتوى العلمى :
دراسة أجهزة القياس المساحية ،وقياس المسافات ،قياس المساحات ،وقياااس االتجاهااات،
وقياس الزوايا ،وقياس االحداثيات.
المــراجــع :
 .1علي شكري .المساحة الطبوغرافية ،اإلسكندرية :منشأة المعارف.
 .2علي شكري .المساحة الجيودسية  ،اإلسكندرية :منشأة المعارف.
اليمنح القسم درجة الدكتوراه في هذا التخصص
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التخصصــات

القســم العلمــي

الفلسفـــة

 .1الفلسفـة وتاريخهـا

الرقم الكودي ()06

* يمــنح القســم درجتــي الماجســتار والــدكتوراه

في اآلداب:

درجة الماجستار ( 50ساعة معتمدة)
درجة الدكتوراه ( 60ساعة معتمدة)

 .2الفلسفة اإلسالماــــة
 .3شعبة المنطق وفلسفة العلوم
 .4فلسفــة الساــاسة

.1شعبة الفلسفـة وتاريخها

أو ًال :درجة الماجستاـر 50(:ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية (  16ساعة معتمدة)

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

ماداني

تطبيقات

0106601

مناهج بحث في العلوم اإلنسانية

2

-

-

2

0106602

الفلسفة القديمة

2

-

-

2

0106603

فلسفة العصور الوسطي

2

-

-

2

0106604

الفلسفة الحديثة

2

-

-

2

0106605

الفلسفة المعاصرة

2

-

-

2

0106606

الفلسفة العامة

2

-

-

2

0106607

األيديولوجيات وفلسفة الحضارة

2

-

-

2

0106608

نصوص فلسفية بلغة أوربيـة

2

-

-

2

متطلب
سابق

225

الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

ثانيا :المقررات االختيارية
ً

مقررات من داخس القسم(  12ساعات معتمدة)
اختار الطالب 6مقررات 12 (=2 Xساعة )

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

ماداني

تطبيقات

0106609

الفكر العربي الحديث والمعاصر

2

-

-

2

0106610

فلسفة اللغة وتاريخها

2

-

-

2

0106611

تكنولوجيا المعلومات

2

-

-

2

0106612

علم اجتماع المعرفة

2

-

-

2

0106613

فلسفة الجمال

2

-

-

2

0106614

الفكر الشرقي القديم

2

-

-

2

0106615

المذاهب األخالقية

2

-

-

2

0106616

فلسفة الفـن

2

-

-

2

0106617

مشكالت فلسفية

2

-

-

2

0106618

مذاهب سياسية

2

-

-

2

متطلب
سابق

ثال ًثا:المقررات االختيارية من خارج القسـم

( اختار الطالب ًا
احدا 2 =2Xساعة معتمدة)
مقرر و ً

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

ماداني

تطبيقات

0106663

حقوب اإلنسان (شعبة فلسفة السياسة)

2

-

-

2

0106619

علم البيئة

2

-

-

2

0106620

تاريخ الفن

2

-

-

2

0106621

الهندسة الوراثية

2

-

-

2

عدد ساعــات رسالة الماجستار (20ساعة معتمدة)

متطلب
سابق
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ثانيا :درجــة الدكتــوراه 60( :ساعة معتمدة)
ً

أوالً :المقررات اإلجبارية (  10ساعات معتمدة)

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

ماداني

تطبيقات

0106701

قضايا ومشكالت الفكر الفلسفي القديم

2

-

-

2

0106702

قضايا ومشكالت الفكر الفلسفي في القرون

2

-

-

2

متطلب
سابق

الوسطى
0106703

تيارات الفكر الفلسفي في القرون السابع عشر

-

2

-

2

والثامن عشر والتاسع عشر
0106704

التيارات الفكرية المعاصرة في القارة األوربية

2

-

-

2

0106705

قراءات فلسفية بلغة أجنبية

2

-

-

2

ثانيا :المقررات االختيارية
ً

مقررات من داخس القسم(  4ساعات معتمدة)

اختار الطالب مقرران 4 (=2 Xساعات معتمدة )
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

متطلب
سابق

محاضرات

ماداني

تطبيقات

0106706

مذاهب واتجاهات فنية معاصرة

2

-

-

2

0106707

الميتافيزيقيا

2

-

-

2

0106708

النظم السياسية المقارنة

2

-

-

2

0106709

نظرية المعرفة

2

-

-

2

0106710

مذاهب وقضايا وأيديولوجيات

2

-

-

2

ثال ًثا:المقررات االختيارية من خارج القسـم

الرقم

الكودي

( اختار الطالب ًا
احدا 2 =2Xساعة معتمدة)
مقرر و ً
الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الوحدات

محاضرات

ماداني

تطبيقات

0106711

األنثروبولوجيا وثقافات الشعوب المختلفة

2

-

-

2

0106712

سيكولوجية الشخصية

2

-

-

2

متطلب
سابق
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0106713

جغرافية مصر

2

-

-

2

0106714

الحضارة اإلسالمية

2

-

-

2

عدد ساعــات رسالة الدكتوراه ( 44ساعة معتمدة)
 .2شعبـة الفلسفــة اإلسالماــة

أو ًال :درجة الماجستاـر 50(:ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية (  16ساعة معتمدة)

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

ماداني

تطبيقات

مناهج البحث عند اإلسالمييــن

2

-

-

2

علــم الكــالم

2

-

-

2

0106624

فالسفة اإلســالم

2

-

-

2

0106625

التصـوف اإلسالمــي

2

-

-

2

0106626

تاريخ العلوم عند العـرب

2

-

-

2

0106627

الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر

2

-

-

2

0106628

النظريات األخالقية عند اإلسالميين

2

-

-

2

0106629

نصوص فلسفية إسالمية بلغة أوربية حديثة

2

-

-

2

0106622
0106623

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية
ً
من داخس القسم(  12ساعات معتمدة)

اختار الطالب 6مقررات 12 (=2 Xساعة )
الرقم

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات
محاضرات

ماداني

تطبيقات

0106630

الفكر السياسي في اإلسالم

2

-

-

2

0106631

المستشرقون والفكر اإلسالمــي

2

-

-

2

0106632

مناهج تحقيق التراث العربـــي

2

-

-

2

متطلب
سابق
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0106651

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

المنطق العربــي(شعبة المنطق وفلسفة

2

الئحـة الدرسـات العليـا

-

-

2

العلوم)
0106633

اإلسالم وقضايا العصــر

2

-

-

2

0106634

الشريعة اإلسالميـة

2

-

-

2

0106635

التاريخ اإلسالمــي

2

-

-

2

0106636

مناهج التفسير القرآنـــــي

2

-

-

2

0106602

الفلسفة القديمــة (شعبة الفلسفة وتاريخها)

2

-

-

2

ثال ًثا:المقررات االختيارية من خارج القسـم

( اختار الطالب م ًا
احدا 2 =2Xساعة معتمدة)
قرر و ً

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

ماداني

تطبيقات

0106637

فلسفة الجمال والفن عند المسلمين

2

-

-

2

0106638

حقوب اإلنسان فى اإلســالم

2

-

-

2

0106639

الحضارة اإلسالمية في العصرين األموي

2

-

-

2

متطلب
سابق

والعباسي
0106640

تحليل النصوص اإلسالمية ونقدها

2

-

-

2

0106641

علم االجتماع الديــني

2

-

-

2

عدد ساعــات رسالة الماجستار (20ساعة معتمدة)
ثانيا :درجــة الدكتــوراه 60( :ساعة معتمدة)
ً

الرقم

الكودي

أوالً :المقررات اإلجبارية (  10ساعات معتمدة)

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

متطلب
سابق

محاضرات

ماداني

تطبيقات

0106715

علم أصول الدين

2

-

-

2

0106716

العالقة بين العقل والنقل في اإلسالم

2

-

-

2

0106717

الحياة الروحية في اإلسالم

2

-

-

2
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

0106718

الفلسفة اإلسالمية الحديثة ومشكالتها

2

-

-

2

0106719

الفكر العلمي في اإلسالم

2

-

-

2

ثانيا :المقررات االختيارية
ً
من داخس القسم(  4ساعات معتمدة)

اختار الطالب مقرران 4 (=2 Xساعات معتمدة )
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

ماداني

تطبيقات

0106720

الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر

2

-

-

2

0106721

جهود اإلسالميين في مجال المنطق

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

0106722
0106723

احءح

ال حافلسف ح س ةو بل

حلنبو

فلسفة التاريخ عند المسلمين

متطلب
سابق

ثال ًثا:المقررات االختيارية من خارج القسـم

الرقم

الكودي

( اختار الطالب ًا
احدا 2 =2Xساعة معتمدة)
مقرر و ً
الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الوحدات

محاضرات

ماداني

تطبيقات

0106724

الحضارة اإلسالمية في األندلس

2

-

-

2

0106725

تدوين العلم وأهمية المكتبة في اإلسالم

2

-

-

2

0106726

أسس االقتصاد اإلسالمي

2

-

-

2

0106727

االتجاهات الفكرية في تراث األدباء

2

-

-

2

عدد ساعــات رسالة الدكتـوراه ( 44ساعة معتمدة)

متطلب
سابق
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

.3شعبـة المنطــق وفلسفـة العلــوم
أو ًال :درجة الماجستاـر 50(:ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية (  16ساعة معتمدة)

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

متطلب
سابق

محاضرات

ماداني

تطبيقات

0106642

أصول البحث العلمى ومناهجه

2

-

-

2

0106643

فلسفة علوم ( الطبيعة واألحياء )

2

-

-

2

0106644

فلسفة الرياضيات

2

-

-

2

0106645

المنطق وتطــوره

2

-

-

2

0106646

فلسفة المنطق

2

-

-

2

0106647

فلسفة اللغــة

2

-

-

2

0106648

تاريخ العلم والتكنولوجيا

2

-

-

2

0106649

فلسفة التاريــخ

2

-

-

2

ثانيا :المقررات االختيارية
ً
من داخس القسم (  12ساعات معتمدة)
اختار الطالب 6مقررات 12 (=2 Xساعة )

الرقم

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات
محاضرات

ماداني

تطبيقات

0106650

مباحث المنطق (رؤية معاصرة )

2

-

-

2

0106651

المنطق العربـى

2

-

-

2

0106652

األخالب والعلــم

2

-

-

2

0106653

فلسفة حديثة ومعاصرة

2

-

-

2

0106654

تراث العرب العلمــى

2

-

-

2

0106655

الحاسوب والذكاء االصطناعى

2

-

-

2

0106656

الثورة البيوتكنولوجيـة

2

-

-

2

متطلب
سابق
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

0106657

إدارة المعرفــة

2

-

-

2

0106658

الجماعات العلميــة

2

-

-

2

ثال ًثا:المقررات االختيارية من خارج القسـم

( اختار الطالب مقرر واحد 2 =2Xساعة معتمدة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

محاضرات

ماداني

تطبيقات

2

-

-

2

-

-

2

-

2

-

2

0106609

الفكر العربــي الحديث والمعاصر (شعبة
الفلسفة وتاريخها)
علم اجتماع المعرفـة

2

0106660

تحليل النصوص ونقدهــا

2

-

0106661

مدرسة اإلسكندرية الفكرية والعلمية

2

-

0106659

الوحدات

متطلب
سابق

عدد ساعــات رسالة الماجستار (20ساعة معتمدة)
ثانيا :درجــة الدكتــوراه 60( :ساعة معتمدة)
ً

أوالً :المقررات اإلجبارية (  10ساعات معتمدة)

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

محاضرات

ماداني

تطبيقات

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

0106728

المعـرفة العلميـة
Scientific Epistemology
برامج البحث العلمي( باللغة اإلنجليزية)

2

0106730

دراسات معاصرة في فلسفة العلوم (باللغة

2

0106729

الوحدات

اإلنجليزية)
0106731

األخالب العلمية

2

-

-

2

0106732

السيبرناتيكا

2

-

-

2

متطلب
سابق
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

ثانيا :المقررات االختيارية
ً
من داخس القسم (  4ساعات معتمدة)

اختار الطالب مقرران  4 (=2 Xساعات معتمدة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

ماداني

تطبيقات

0106733

تاريخ الفلسفة (نظرة نقدية )

2

-

-

2

0106734

الدراسات االستشراقية والعلم العربي

2

-

-

2

0106735

بحوث فلسفية ـ علمية معاصرة

2

-

-

2

0106736

أثر العرب على الحضارة األوربية

2

-

-

2

متطلب
سابق

ثال ًثا:المقررات االختيارية من خارج القسـم

( اختار الطالب مقرر واحد 2 =2Xساعة معتمدة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

متطلب
سابق

محاضرات

ماداني

تطبيقات

0106737

التفكير الناقد

2

-

-

2

0106738

علم مقارنة االديان

2

-

-

2

0106739

الفلسفة االجتماعية

2

-

-

2

0106740

األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية

2

-

-

2

عدد ساعــات رسالة الدكتوراه (20ساعة معتمدة)
 .4شعبـة فلسفـة الساـاســة

أو ًال :درجة الماجستاـر 50(:ساعة معتمدة)
الرقم

الكودي

أوالً :المقررات اإلجبارية (  16ساعة معتمدة)

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

متطلب
سابق

محاضرات

ماداني

تطبيقات

0106662

مناهج البحث في العلوم السياسية

2

-

-

2

0106663

حقــوب اإلنسان

2

-

-

2
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

0106664

مذاهب وأيديولوجيات

2

-

-

2

0106665

نظــم سياسيــة

2

-

-

2

0106666

الفكر السياسي الغربــي

2

-

-

2

0106667

الفكر السياسي في الحضارة اإلســالمية

2

-

-

2

0106668

القانــون الدولـــي العام

2

-

-

2

0106669

نصوص سياسية بلغة أوربية

2

-

-

2

ثانيا :المقررات االختيارية
ً
مقررات إختيارية من داخس القسم (  12ساعات معتمدة)
اختار الطالب 6مقررات 12 (=2 Xساعة )

الرقم

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات
محاضرات

ماداني

تطبيقات

0106670

النظام السياسي المصري

2

-

-

2

0106671

تطــور الفكر السياسي

2

-

-

2

0104637

الجغرافيــا السياسيــة (قسم التاريخ واآلثار

2

-

-

2

المصرية واإلسالمية)
0106604

الفلسفــة الحديثـة(شعبة الفلسفة وتاريخها)

2

-

-

2

0106605

الفلسفـة المعاصـــرة(شعبة الفلسفة وتاريخها)

2

-

-

2

0106672

منظمات عالمية وإقليميــة

2

-

-

2

0106673

التاريخ الدبلوماســـى

2

-

-

2

0106674

السياسة وقياس الرأي العــام

2

-

-

2

0106675

اإلعـــالم السياســـي

2

-

-

2

0106613

فلسفة الجمـــال(شعبة الفلسفة وتاريخها)

2

-

-

2

متطلب
سابق

234

الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

ثال ًثا:المقررات االختيارية من خارج القسـم

( اختار الطالب ًا
احدا 2 =2Xساعة معتمدة)
مقرر و ً

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

ماداني

تطبيقات

0106676

سياسات عربيــة

2

-

-

2

0106677

التنميــة السياسية

2

-

-

2

0106633

اإلســالم وقضايا العصــر(شعبة الفلسفة

2

-

-

2

متطلب
سابق

اإلسالمية)
0106678

االقتصــاد السياســي

2

-

-

2

0106679

مشكــالت سياسية معاصــرة

2

-

-

2

عدد ساعــات رسالة الماجستار (20ساعة معتمدة)
ثانيا :درجــة الدكتــوراه 60( :ساعة معتمدة)
ً

الرقم

الكودي

أوالً :المقررات اإلجبارية (  10ساعات معتمدة)

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

متطلب
سابق

محاضرات

ماداني

تطبيقات

0106741

العالقات الدولية (باللغة اإلنجليزية)

2

-

-

2

0106742

قراءات سياسية بلغة أجنبية

2

-

-

2

0106743

النظريات السياسية عند اليونان والرومان

2

-

-

2

0106744

السياسة واالستراتيجية

2

-

-

2

0106745

الوثائق السياسية :دراسة تحليل مضمون

2

-

-

2

ثانيا :المقررات االختيارية
ً
مقررات إختيارية من داخس القسم (  4ساعات معتمدة)
اختار الطالب مقرران  4 (=2 Xساعات معتمدة)
الرقم

الكودي
0106746

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات
األمم المتحدة ونظم المعلومات

الوحدات

محاضرات

ماداني

تطبيقات

2

-

-

2

متطلب
سابق
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

0106747

اإلعالم ونظم المعلومات

2

-

-

2

0106748

الفكر العربي واأليديولوجيات المعاصرة

2

-

-

2

0106749

نظرية الصراع السياسي

2

-

-

2

0106750

النظم والمذاهب السياسية في اإلسالم

2

-

-

2

ثال ًثا:المقررات االختيارية من خارج القسـم

الرقم

الكودي

( اختار الطالب ًا
احدا 2 =2Xساعة معتمدة)
مقرر و ً
الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

0109708

األنثربولوجيا المعرفية(قسم األنثروبولوجيا)

0106751

جغرافيا األقليات

0106752

القانون الدستورى والنظم السياسية

الوحدات

محاضرات

ماداني

تطبيقات

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

عدد ساعــات رسالة الدكتوراه ( 44ساعة معتمدة)

متطلب
سابق
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الئحـة الدرسـات العليـا

قســـــم الفلسفـــــة
()06
.1شعبة " الفلسفة وتاريخها"
أوالً :درجــة المــاجستيــر

 المقررات اإلجباريـة
 0106601مناهج بحث في العلوم اإلنسانية
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمدخل دراسة المناهج ،التعريف
بالمنهج وأهميته ،تعدد المنهج ،العمليات المشتركة بين المناهج.
المحتوى العلمي:
 علم مناهج البحث وصلته ببعض فروع المعرفة : صلته بالمنطق صلته بفلسفة العلوم 0 التعريف بالعلوم اإلنسانية وأهم مشاكلها0 أبرز المناهج المستخدمة في مجال العلوم اإلنسانية 0 المنهج التجريبي الموسع المنهج الوصفي أو الكيفي الذاتي عند ريكمان 0 المنهج البنيوي المنهج التاريخي 0المراجع :
 .1علي عبد المعطي  :مناهج البحث في العلوم الطبيعية والرياضية
 .2محمد السرياقوسي  :مناهج البحث في العلوم الطبيعية والرياضية واإلنسانية
 .3بول ريكمان  :نحو منهج للدراسات اإلنسانية ترجمة علي عبد المعطي ومحمد علي
 0106602الفلسفة القديمة
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بمصااادر دراسااة تاااريخ الفلساافة
القديمة ومراحل تطورها.
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المحتوى العلمي:
 مراحل تطور الفكر الفلسفي القديم 0 االتجاه الطبيعي وبحث مشكلة تفسير الوجود ( الكون ) االتجاه اإلنساني ودراسة الوجود اإلنساني 0 النزعة المثالية في الفلسفة اليونانية (أفالطون ) النزعة الواقعية في الفلسفة اليونانية ( أرسطو ) اتجاهات التفكير الفلسفي الهللينستي ( العصر اليوناني المتأخر ) األبيقورية وفلسفة االتراكسيا  0الرواقية و(فلسفة االباثيا ) مدرسة اإلسكندرية الفلسفية  :أفلوطين وتالمذته 0المراجع :
 .1يوسف كرم  :تاريخ الفلسفة اليونانية
 .2د0أميرة مطر  :الفلسفة عند اليونان
 .3د0محمد علي أبو ريان  :تاريخ الفكر الفلسفي الفلسفة اليونانية ( جزءان )
 .4د0حربي عباس :
* مالمح الفكر الفلسفي عند اليونان
*أبيقور وفلسفة األتراكسيا
*اتجاهات التفكير الفلسفي في العصر الهللينستي
*مدرسة اإلسكندرية
 0106603فلسفة العصور الوسطي
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بفلسفة العصور الوسطى ومراحل
تطورها وأهم خصائصها ومشكالتها.
المحتوى العلمي:
 مدخل ( تمهيدي ) أهم موضوعات ومشكالت الفلسفة المسيحية : التفاؤل المسيحي  0العناية اإللهية 0الشخصية المسيحية  0األنثروبولوجياالمسيحية 0
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 الحب وموضوعة  0حرية اإلرادة األخالب و القانون المسيحي  0النيةوالضمير واإللزام
 علم الالهوت المسيحي 0 مشكلة التوفيق بين النقل والعقل في التفكير المسيحي 0 القديس اوغسطين  0بونا فنتورا  0القديس توما االكويني ،القديس انسلم النزعة العلمية والرو التجريبية في العصر الوسيط : روبير جروستيت  0روجر بيكون 0المراجع :
 .1يوسف كرم  :تاريخ الفلسفة األوروبية في العصر الوسيط
 .2د0عبد الرحمن بدوي  :فلسفة العصور الوسطي
 .3د0حربي عباس  :دراسات في الفلسفة العصور الوسطي
 0106604الفلسفة الحديثة
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بخصائص الفكر الفلسفي الحديث
ومراحل تطوره واهم مشكالته.
المحتوى العلمي:
 خصائص الفكر الفلسفي الحديث ومراحل تطوره واهم مشكالته االتجاه المادي في فلسفة هوبز 0 رينيه ديكارت وفلسفته العقلية 0 النزعة التجريبية عند جون لوك وانعكاساتها علي المعرفة  ،والسياسة 0 الحركة الرومانسية 0 جان جاك روسو 0 المثالية األلمانية بوجه عام 0 نظرية كانط في الزمان والمكان 0 تيارات الفكر في القرن التاسع عشر هيجل  -بايرون  -شوبنهاور 0المراجع :
 .1يوسف كرم  :تاريخ الفلسفة الحديثة
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 .2محمد علي ابو ريان  :تاريخ الفكر الفلسفي
 .3ديكارت ( :الفلسفة الحديثة ) و عثمان أمين
 .4د0محمود زيدان  :كانط وفلسفته النظرية
 .5د0محمد فتحى الشنيطي  :جون لوك
 0106605الفلسفة المعاصرة
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بخصائص الفكر الفلسفي المعاصر
واهم اتجاهاته المختلفة.
المحتوى العلمي:
 خصائص الفكر الفلسفي المعاصر واهم اتجاهاته المختلفة 0 التيار الوجودي  :خواصه  ،ومنهجه  ،ومركزه بين الفلسفات المعاصرة 0نماذط ممثلة له  :سورين كير كجارد – كارل ياسبرز  -جان بول سارتر
 الفلسفة التحليلية عند كل من  :رسل ومور البنيوية –خصائص واهم فالسفتها 0 فلسفة الظواهر وهوسرل 0 الواقعية الجديدة 0 الجدل بالمفهوم اليساري  :ماركس الجدل بالمفهوم اليميني  :بوزانكيتالمراجع :
 .1زكريا إبراهيم  :دراسات في الفلسفة المعاصرة
 .2عبد الحمن بدوي  :دراسات في الفلسفة الوجودية
 .3عزمي إسالم  :اتجاهات في الفلسفة المعاصرة
 0106606الفلسفة العامة
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهااادف التعليماااي :يهااادف هاااذا المقااارر إلاااى تعرياااف الطاااالب بطبيعاااة المشاااكلة الفلسااافية
وخصائصها ونماذط مختارة من المشكالت التي تتناولها الفلسفة
المحتوى العلمي:
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 طبيعة المشكلة الفلسفية نماذط من مشكالت الفلسفة : مشكلة الجواهر قديما وتطورها في الفكر الفلسفي الحديث والمعاصر 0 ثنائية النفس والبدن بين الفالسفة والعلماء 0 مشكلة القيمة وأبعادها في الفكر الفلسفي الحديث والمعاصر 0 مشكلة البنية مشكلة الحرية وتطورها في تاريخ الفكر الفلسفي 0المراجع :
 .1زكريا إبراهيم  :مشكلة البنية
مشكلة الحرية
مشكلة اإلنسان
 .2يحي هويدي  :دراسات في الفلسفة العامة
 0106607األيديولوجيات وفلسفة الحضارة
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهااادف التعليماااي :يهااادف هاااذا المقااارر إلاااى تعرياااف الطاااالب باألياااديولوجيا وخصائصاااها
ووظائفها وعالقتها بالمجاالت المعرفية األخري .
المحتوى العلمي:
 الفلسفة األمانية ومفهوم األيديولوجية  :كانط  /هيجل 0 األيديولوجيا قناع :*ماركس والمصلحة الطبقية 0
*نيتشه وغل المستضعفين 0
*فرويد ومنطق الرغبة 0
*مانهايم و األيديولوجية السياسية 0
 العلم واإليديولوجية عند التوسير 0 موت الميتافيزيقا أو ( علم األيديولوجيا ) صراع أيديولوجي ام تفريغ ايديولوجي -في فلسفة الحضارة :
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معني الحضارة والفارب بينها وبين الثقافة وعوامل قيام الحضارة  0نظرة تحليلية في
الحضارات المختلفة  :الحضارات اإلغريقية  ،الحضارة اإلسالمية ،الحضارة الغربية الحديثة.
المراجع :
 .1عبد م العروي  :مفهوم األيديولوجيا
 .2جون بالميتارتز  :األيديولوجية  ،مفاهيمها وتطورها في الواقع التاريخي والسياسي ،
ترجمة د 0إسماعيل سعد
 .3ميشل فاديه  :األيديولوجية  ،وثائق من األصول الفلسفية  ،ترجمة أمينة راشد
 .4عبد السالم بنعبد العالي  :الميتافيزيقا  ،والعلم األيديولوجيا
 .5البرت شفتيسر  :فلسفة الحضارة ترجمة د 0عبد الرحمن بدوي
 0106608نصوص فلسفية بلغة أوربية
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمراجع والمصادر األجنبية في
مجال التخصص وكيفية االستعانة بها في إعداد األبحاث العلمية.
المحتوى العلمي:
 قراءة نصوص الفالسفة باللغة اإلنجليزية والفرنسية ترجمة بعض النصوص الفلسفية الي العربية والتعقيب عليها اإلحاطة بمصطلحات الفلسفة ومعرفة أصولها القديمةالمراجع :
 نصوص فلسفية مختارة من أعمال الفالسفة خالل عصور الفلسفة  :قديما  ،وسيطا ،حديثا وفي الفكر المعاصر 0

 المقرارات االختيارية من داخل القسم
 0106609الفكر العربي الحديث والمعاصر
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بحركااة اإلصااال والتجديااد فااي
الفكر العربي الحديث والمعاصر.
المحتوى العلمي:
 -جمال الدين األفغاني ودوره الرائد في عالط أزمات العالم اإلسالمي 0
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 محمد عبده ومواقفه اإلصالحية المختلفة 0 عبد الحميد بن باديس وجهوده اإلصالحية في الجزائر وتمسكه بعروبتها 0 خير الدين التونسي وبيرم الخامس وسياستهما اإلصالحية في تونس 0 قاسم أمين وتحريره للمرأة 0المراجع :
 .1زكي نجيب محمود  :تجديد الفكر العربي
 .2محمد عمارة،محمد عابد الجابري  :إشكاليات الفكر العربي المعاصر
 0106610فلسفة اللغة وتاريخها
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلااى تعريااف الطااالب بفلساافة اللغااة والفااارب بينهااا وبااين
علم اللغة.
المحتوى العلمي
التعريف بفلسفة اللغة والفارب بينها وبين علم اللغة 0اللغة العادية واللغة المثالية 0اللغة والفلسفة التحليلية 0القضايا اليقينية والمواضعة اللغوية
اللغة والنحو التكويني ( تشومسكي )اللغة ومشكلة الكينونةفلسفة اللغة عند العرب األوئل  :الفارابي -السجستاني 0المراجع :
 .1د0محمود زيدان  :في فلسفة اللغة  ،دار النهضة العربية بيروت 1988
 .2محمد مهران  :فلسفة اللغة
 .3د .محمود السعران :علم اللغة
 0106611تكنولوجيا المعلومات
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بتطور أدوات تكنولوجيا المعلومات
واستخداماتها ومكوناتها...
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المحتوى العلمي:
 تطور أدوات تكنولوجيا المعلومات حتي الحاسبات اإللكترونية 0 مكونات ووظائف الحاسبات اإللكترونية 0 االستخدامات المختلفة للحاسبات :اإلنتر نت  /التعليم عن بعد
المراجع :
 .1عماد الصباغ  :في تكنولوجيا المعلومات 1991م
 .2محمد عبد الهادي  :تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها  ،دار الشروب القاهرة 1989م
 0106612علم اجتماع المعرفة
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب اإلرهاصات األولي لنشأة علم
اجتماع المعرفة واتجاهاته النظرية والمنهجية.
المحتوى العلمي:
 اإلرهاصات األولي لنشأة علم اجتماع المعرفة واهم رواد العلم 0 عالقة علم اجتماع المعرفة بالعلوم االجتماعية األخرى 0 االتجاهات النظرية والمنهجية في علم اجتماع المعرفة 0 األصول االجتماعية للمعرفة 0المراجع :
 .1د0السيد عبد العاطي  :علم اجتماع المعرفة
 0106613فلسفة الجمال
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمدارس علم الجمال ومناهجه.
المحتوى العلمي:
-1نظرة تاريخية في نشأة الدراسات الجمالية 0
-2مدارس علم الجمال ومناهجه 0
-3معني التقدير الجمالي وحقيقة التجربة الجمالية 0
-4وحدة الموضوع الجمالي  :المادة – الصورة – التعبير 0
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-5مفهوم التذوب وتربية الذوب الجمالي 0
-6علم االجتماع الجمالي 0
-7التطور االجتماعي للفنون الجميلة 0
المراجع :
 .1محمد علي ابو ريان :فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة
 .2أميرة مطر  :فلسفة الجمال
 .3زكريا ابراهيم  :االتجاهات المعاصرة في الفن
 .4روية عبد المنعم  :القيم الجمالية
 0106614الفكر الشرقي القديم
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بماهية الفكر الشرقي وخصائصه،
ومدارسه.
المحتوى العلمي:
في ماهية الفكر الشرقي واهم خصائصهمالمح الفكر الفلسفي والديني في الحضارة الفرعونية ( المصرية القديمة ) 0الفلسفة في فارس 0الفكر الفلسفي في الحضارة الهندية 0الفكر الفلسفي في الصين قديما 0الفلسفة في بابل وآشور 0إشكالية الفكر الفلسفي في الحضارة الشرقية القديمة 0المراجع :
بول ماسون أورسيل  :الفلسفة في الشرب ترجمة محمد يوسف موسي
حربي عباس  :اتجاهات التفكير الفلسفي في حضارات الشرب القديم
 0106615المذاهب األخالقية
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمذاهب األخالقية كمذهب اللذة
ومذهب المنفعة ،ومذهب الواجب...
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المحتوى العلمي:
 مذهب اللذة  :ارستبوس القورينائي – ابيقور 0مذهب السعادة  :العالقة بين فلسفة اللذة وفن السعادة  ،ارسطو – الرواقية –اإلفالطونية المحدثة
مذهب المنفعة  :صلة مذهب اللذة بمذهب المنفعة  :بنتام –جون ستيورات مل 0مذهب الواجب  :نظرية كانط في اإلرادة الخيرة ـ دور الوجدان في الحياة الخلقية –دور الميول في النشاط الخلقي
الضمير عند بطلرأزمة الفكر األخالقي  :األخالب والوجودية – األخالب الوضعية  -األخالب المعاشة 0المراجع :
 .1توفيق الطويل  :فلسفة األخالب
 .2عادل العوا  :المذاهب األخالقية
 .3عبد الرحمن بدوي  :األخالب النظرية
 0106616فلسفة الفن
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بتعريف الفن ،فلسفة الفن في الفكر
الغربي المعاصر
المحتوى العلمي:
في تعريف الفن  0بين الطبيعة والفن  -بين الفن والصناعة 0العمل الفني  :بناؤه ونظرياته 0تصنيفات الفنون الجميلة0الفن والواقع الحي 0الفن كميدان للتجربة الجماليةمشكلة اإلبداع الفنيالتذوب الفنيفلسفة الفن في الفكر الغربي المعاصر :كروتشة – سانتايانا – آالن – مالرو – سوزان النجر0
-فلسفة الفن في الفكر العربي المعاصر :
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العقاد  /سالمة موسي  /توفيق الحكيم  /زكي نجيب محمود 0
المراجع :
د0زكريا إبراهيم  :مشكلة الفن
د0علي عبد المعطي  :مشكلة االبداع الفني
د0زكريا إبراهيم  :فلسفة الفن في الفكر الغربي المعاصر
 0106617مشكالت فلسفية
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب ،بالمشكلة الفلسفية ،طبيعتها،
وحصائصها ونماذط من المشكالت التي تتناولها الفلسفة..
المحتوى العلمي:
طبيعة المشكلة الفلسفيةمشكلة العليةمشكلة الوجود قديما وتطورها في العصر الوسيط والحديثمشكلة اإلمامة في الفكر السياسي اإلسالميمشكلة األلوهيةالمراجع :
 .1زكريا إبراهيم  :مشكلة الحرية
مشكلة البنية
مشكلة اإلنسان
المشكلة الخلقية
 .2يحيي هويدي  :دراسات في الفلسفة العامة
 .3حربي عباس  :في الفلسفة ومشكالتها
 0106618مذاهب سياسية
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمذهب السياسي وخصائصه.
المحتوى العلمي:
-التعريف بالمذاهب السياسي وخصائصه
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الديمقراطية الليبرالية (الغربية ) أو ما يعرف بالمذاهب الليبرالياالشتراكية وصورها المختلفة 0الرأسمالية 0المراجع :
 .1عبد الكريم أحمد  :القومية والمذاهب السياسية
 .2محمد فؤاد شبل  :الفكر السياسي  ،دراسة مقارنة للمذاهب السياسية واالجتماعية
 المقررات االختيارية من خارج القسم
 0106663حقوق اإلنسان (شعبة فلسفة السياسة)

 0106619علـــم البيئــــــة
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بعلااوم البيئااة وأنظمتهااا الفاعلااة
ومشكالتها..
المحتوى العلمي:
التعريف بعلوم البيئة 0األنظمة الفاعلة في األنظمة البيئية 0توازن البيئية 0بيئة اإلنسان  :تلوث الهواء والبر 0اكتشاف الذرة وآثارها علي مستقبل اإلنسانالتلوث السمعي ( الضوضاء )التلوث البصري 0أساسيات في مشكالت التلوث البيئي 0المراجع :
 .1حسين أبو الفتو  :علم البيئة  ،جامعة الملك سعود الرياض 1995 ،م
 .2عياد بوزان  :علم البيئة  ،دار الشروب عمان 1996م
 0106620تاريخ الفن
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
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الهااااادف التعليماااااي :يهااااادف هاااااذا المقااااارر إلاااااى تعرياااااف الطاااااالب باااااالفن وتطاااااوره عبااااار
العصوروحركاته في مصر بشكل عام.
المحتوى العلمي:
التعريف بالفن 0تطور الفنون عبر عصور التاريخ:الفن البدائي  ،الفن المصري القديم  ،فنون بالد ما بين النهرين – الفن اإلغريقي
الرماني – البيزنطي –القبطي الفن اإلسالمي –القوطي –عصر النهضة-العصر الحديث 0

-الفن والمجتمع

 الحركات الفنية المعاصرة في مصر بوجه عام 0 -التعبيرية

 -التكعيبية

 -االنطباعية

المراجع :
 .1زكريا إبراهيم  :االتجاهات المعاصرة في الفن
 .2زكريا إبراهيم  :مشكلة الفن
 .3جيروم ستوليتر  :النقد الفني ترجمة فؤاد زكريا
 0106621الهندسة الورثية
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالهندسة الوراثية ومشكالتها
الفلسفية.
المحتوى العلمي:
المقصود بالهندسة الوراثية لغز الوراثة – الجينات والنباتات -الجينات والمخ  -الجينات وطب األعشاب الجيناتوالبيئة  -الجينات والجريمة 0
 العالقة بين األخالب والطب 0 مشكالت فلسفية متعلقة بتكنولوجيا الحياة البشرية 0 موقف الدين والفلسفة من تكنولوجيا اإلخصاب الطبيعي 0 موقف الدين والفلسفة من تجارب الهندسة الوراثية واالستنساخ الحيوي0المراجع:
 .1ناهد البقصمي  :الهندسة الوراثية واألخالب
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 .2ماركاسي  0نسبوم  0كاس سانشتين  ( :الحقائق والوهام ) ترجمة مصطفي إبراهيم
فهمي
 .3علي محمد علي  :التلوث البيئي والهندسة الوراثية الهيئة العامة المصرية للكتاب بالقاهرة
1998م

ثانيًا :درجــة الدكتــوراه
 المقررات اإلجبارية
 0106701قضايا ومشكالت الفكر الفلسفى القديم
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهاادف التعليمااى  :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بااأهم المشااكالت المختلفااة التااى
إثارها الفالسفة القدامى سواء كانوا شرقيين أو يونانيين0
المحتوى العلمى :
 .1معنى المشكلة الفلسفية0
 .2مشكلة األلم وكيفية الخالص منه فى الفلسفات الهندية0
 .3مشكلة الثبات والتغير فى فلسفات ماقبل سقراط0
 .4مشكلة العلية 0
 .5مشكلة الحرية0
 .6جذور العولمة فى الفكر الفلسفى اليونانى0
 .7الوجود فى الفلسفة اليونانية0
المراجــع :
 .1حربى عباس :اتجاهات التفكير الفلسفى فى حضارات الشرب القديم0
 .2حربى عباس  :اتجاهات التفكير الفلسفى عند اليونان
( )1العصر الهلليني 0
 ، ------------ .3اتجاهات التفكير الفلسفى عند اليونان 0
( )2العصر الهللينستى0
8. Heinrich Zimmer, Philosophy of India.
9. W.K.C. Guthrie, A history of Greek Philosophy.
10.Nicholas Horvath Essentials of Philosophy.
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 0106702قضايا الفكر الفلسفى فى القرون الوسطى
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهاادف التعليمااى  :تهاادف هااذه المااادة إلااى التعاارف علااى أباارز المشااكالت التااى واجههااا
فالسفة القرون الوسطى األوروبية
المحتوى العلمى :
 طبيعة القرون الوسطى وخصائصها0
 اهاام المشااكالت التااى واجههااا فالساافة القاارون الوسااطى  :مشااكلة الكليااات،
مشكلة التوافق بين النقأل (الدين) والعقل (الفلسفة) 0
 مشكلة الخالص 0
 الرو العلمية والبحث التجريبى فى القرون الوسطى 0
المراجـــع :
 .1جيلسون :روح الفلسفة األوربيااة فااى العصاار الوساايط  ،ترجمااة د0امااام عباادالفتاح
امام0
 .2عبدالرحمن بدوى  :فلسفة العصور الوسطى0
 .3يوسف كرم :تاريخ الفلسفة األوربية فى العصر الوسيط 0
 .4حربى عباس :اتجاهات التفكير الفلسفى فى العصور الوسطى0
5. Dresser, A history of Ancient & Medieval Philosophy.
6. Gilson, A history of Philosophy in the Middle ages
 0106703تيارات الفكر الفلسفى فى القرون السابع عشر ،والثامن عشر ،والتاسع عشر
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي  :ويهدف المقرر إلى التعرف على أهم خصائص الفكاار الفلساافى فااى القاارن
 19 ، 18 ،17وأبرز التيارات الفلسفية التى ظهرت فى تلك الحقب التاريخية المختلفة0
المحتوى العلمـى :
 نظرة تاريخية إلى مالمح الفكر الفلسفى فى عصر النهضة األوروبية0 خصائص الفكر الفلسفى فى القرن السابع عشر:فرنسيس بيكون  -بايير جاسندى – رينيه ديكارت – توماس هوبز –
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بليزبسكال – سبينوزا
 مالمح الفكر الفلسفى فى القرن الثامن عشر :نيوتن – لوك – باركلى – هيوم – ريد – روسو – كوندياك – ديدرو –
هلباخ – فولتير – ليبنتز – ولف – كانط 0
 تيارات الفكر الفلسفى فى القرن التاسع عشر :فخته – هيجل – شوبنهور – كومت – مل – فيورباخ – ماركس –
نيتشه – ماخ – برادلى 0
المراجـع :
1. Norman Kemp smith, New Studies in the Philosophy of
Descartes, New-York, 1963.
2. Thomas. Hobbes,. The English works. of Thomas Hobbes,
ed.W. Moles worth (Aalen 1962,11 Vols).
3. Leon Roth, Spinoza, London, 1954.
4. Ernst Cassirer, The Philosophy of Enlightenment Boston,
1955.
5. W.R. Sorley's, history of English Philosophy, Cambridge,
1961.
6. Adam son, R.,. The Development of Modern Philosophy,
London, 1903.
7. Bird, G., Kant's Theory of Knowledge.
 .8عثمان امين  :فلسفة ديكارت0
 .9محمود زيدان  :كانط وفلسفته النظرية0
 .10امام عبد الفتاح  :فلسفة هيجل0
 0106704التيارات الفكرية المعاصرة فى القارة األوروبية
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمى  :يهدف المقرر إلى التعرف على أهم التيارات الفكرية المعاصرة فى القارة
األوروبية وأهم الخصائص المميزة لها والقضايا التى تناولتها0
المحتوى العلمى :
 برتراند رسل والتيار التحليلى المعاصر0 جورط مور – جلبرت رايل -الوضعية المنطقية  :رودلف كارناب ورفض الميتافيزيقا
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 هانزهان  :المنطق  ،الرياضيات ومعرفة الطبيعة0 كارل هيجل  :وظيفة القوانين العامة فى التاريخ 0 اورمزون  :الوضعية المنطقية والتحليل0 الوجودية  :كارل ياسبرز – جان بول سارتر  0جابرييل مارسيل0 البنيوية  :ميشيل فوكوه واركيولوجيا المعرفة0المراجـع :
1. J. Passmore, A hundred Years of Philosophy ( London G.
Duck worth, 1957).
2. W.P.Alston & Naknikian (eds.) Readings in Twentieth
Century Philosophy (New-York, Free Pyess, 1963).
Philosophical

3. H.Feigl & W.sellars(eds), Readings in
Analysis, New-York,1963.
4. Mary Warnoch, The Philosophy of Sartre.

 .5زكريا إبراهيم :دراسات فى الفلسفة المعاصرة0
 .6على عبد المعطى  :الفكر الفلسفى الحديث والمعاصر0
 .7محمود رجب  :الميتافيزيقا لدى الفالسفة المعاصرين0
 .8عبدالرحمن بدوى  :دراسات فى الفلسفة الوجودية0
 0106705قراءات فلسفية بلغة أجنبية
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهااادف التعليماااى  :يهااادف المقااارر إلاااى تااادريب الطاااالب علاااى قاااراءة النصاااوص األجنبياااة
وترجمتها والتعليق عليها0
المحتوى العلمــى :
 قااراءة ألهاام نصااوص الفلساافة فااى ازمنتهااا المختلفااة قااديما وحااديثا وترجمتهااا والتعليااقعليها0
 التعريف باهم المصطلحات الفلسفية الواردة فى هذه النصوص0المراجــــــع :
 نصااوص مختااارة لكبااار الفالساافة قااديما ووساايط وحااديثا ً ماان واقااع اعمااالهم وترجمتهاااوكتابة المقال الفلسفى وةالتعريف بأهم المصطلحات الفلسفية0
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 المقررات االختيارية (من داخل القسم)
 0106706مذاهب واتجاهات فنية معاصرة
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي  :يهدف المقرر إلااي التعريااف باأبرز األتجاهااات الفنيااة الحديثااة والمعاصاارة
في مجال الفن
المحتوي العلمي :
 الحركااااااااات واالتجاهااااااااات
الفنية الحديثة
 الكالسيكية الجديدة
 الرومانتيكية
 التأثيرية
 مابعد التأثيرية
 التعبيرية والتأليفية أو ماقبل
الوحشية
 التكعيبية
 المستقبلية
 التجريدية
 التعبيرية
 السريالية
 الحركااات الفنيااة المعاصاارة
في مصر
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 مدرسة الفنون الجميلة : 1908
محمود مختار – المثال محمد حسن – المصور يوسف كاماال – و أحمااد صاابري –
و راغب عياد
 تيارات الفاننين األحرار :
محمود سعيد – محمد ناجي
* فلسفة الفن في الفكر العربي المعاصر
 عباس محمود العقاد سالمة موسي توفيق الحكيم أحمد حسن الزيات زكي نجيب محمودالمراجع :
 .1زكريا إبااراهيم  :فلساافة الفاان فااي الفكاار المعاصاار  ،مكتبااة مصاار 1966م مشااكلة
الفن  ،مكتبة مصر  1959م
 .2أبوصالح االلفي  :الموجز في تاريخ الفن العام  ،دار العلم 1965م
 .3زكي نجيب محمود  :فلسفة وفن  ،مكتبة االنجلو المصرية 1963م
 .4توفيق الحكيم  :تحت شمس الفكر  ،مكتبة اآلداب – القاهرة  1941م
 .5سالمة موسي  :في الحياة واآلداب
 0106707الميتـــافيـــزيقـــا
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهاادف التعليمااي  :يهاادف المقاارر إلااي التعريااف بالميتافيزيقااا وأهام المسااائل والمشاااكل التااي
تتناولها خالل األزمنة التاريخية للفلسفة0
المحتوي العلمي:
 معني الميتافيزيقا  ،وأهم موضوعتها التقيم التقليدي للمتافيزيقا*األنطولوجيا
*السيكولوجيا العقلية
*الكوزمولوجيا
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*الالهوت العقلي
* الميتافيزيقا والعلم
 تطور الميتافيزيقا  :عنااد اليونااان – فااي العصااور الوسااطي – فااي العصاار الحـااـديث –في الفكر المعاصر
 نماذط من مشكالت الميتافيزيقا:الوجود – النفس
المراجع :
 -1امام عبد الفتاح امام  :مدخل إلي الميتافيزيقا
2-Collingwood, R.C., An Essay on Metaphysics, Oxford University
Press, London, 1940.
0106708النظم السياسية المقارنة
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقررإلي التعريف بالنظرية السياسية ماان حيااث طبيعااة الحياااة
السياسية للشعوب والدول والجماعات في المحيط القومي 0
المحتوي العلمي :
* التعريف بعلم السياسة
 ديناميكية النظم السياسية الركب السياسي لالمم والشعوب تطور نظم الحكم الجماعات السياسية*حكومة الصفوة :تعريف الصفوة – مفكروها -أنصارها – الصفوة السياسية وأنواعها
 تطور نظم الحكم في مصر  :معالم نظام مصر السياسي– الااااانظم السياساااااية المصااااارية الحديثاااااة – االصاااااالحات االنساااااانية لثاااااورة  1950م
ودساتيرها0
 النظم السياسية الدولية ( التنظيمات الدولية – فلسفة السالم أجهزة التنظيم الدولي الهامة -المنظمات الدولية الحكومية
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 والهيئات الدولية غير الحكوميةالمراجع :
 .1أحمااد سااويلم العمااري  :أصااول الاانظم السياسااية المقارنااة  ،الهيئااة المصاارية للكتاااب
 1976م
 .2بطااارس بطااارس غاااالي ومحماااود خياااري عيساااي  ،مبااااديء العلاااوم السياساااية القااااهرة
 1963م
 .3محمود حافظ غانم  :المنظمات الدولية – القاهرة  1958م
4-"Modern political Thought" by Ebenstein, vol. I New York, 1960.
5-"An Introduction to The study of The law of The constitution by
Dicey" Vol . I london , 1969.
6-"Principles of Barker, Vol , I London , 1967.
political Theory", by Verker, vol. I.,

7-"The Development of
London , 1964.

 0106709نظــــريــــة المعــرفــــة
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي  :يهدف المقاارر إلااي التعريااف بااليسااتمولوجيا ماان حيااث امكانهااا ومشاااكلها
وطبيعتها وصلتها بالعلم 0
المحتوي العلمي:
 معني المعرفة المعرفة والعلم مدخل كالسيكي لنظرية المعرفة المعرفة بين الشك واليقين مذاهب حديثة في المعرفة المذهب العقلي – المذهب التجريبي – المذهب النقدي مذاهب واتجاهات معاصرة في المعرفة االتجاه الحدسي – االتجاه الفينومينولوجي  -االتجاه البرجماتي االتجاه الوجودي -طبيعة المعرفة
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 المااذهب المثااالي  :مثاليااة ذاتيااة – مثاليااة موضااوعية – مثاليااة شاارطية نقديااة ـ مثاليااةمطلقة 0
 المذهب الواقعي  :واقعية ساذجة – واقعية نقديةالمراجع :
 .1علي عبد المعطي  :مدخل إلي الفلسفة  ،دار المعرفة الجامعية  1991م
 .2حربااي عباااس  :ماادخل إلااي الفلساافة ومشااكالتها  ،دار النهضااة العربيااة  ،بيااروت
 2002م
 .3توفيق الطويل  :أسس الفلسفة
 .4يحيي هويدي  :مقدمة في الفلسفة العامة
 .5زكي نجيب  :نظرية المعرفة
 .6فواد زكريا  :نظرية المعرفة ( في جزئين )
7- Knowledge, Readings in Contemporary Epistemology, Edited by
Seven Bernecker and Fred Dretse, oxford. , 19968.
8-Woozley, Theory of Knowledge, oxford, 1968.
 0106710مذاهب وقضايا وايديولوجيات
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهاادف التعليمااي  :يهاادف هااذا المقاارر إلااي التعريااف بالمااذهب السياسااي وااليااديولوجيا والعالقااة
القائمة بينهما وابرز المذاهب وااليديولوجيات السياسية المختلفة
المحتوي العلمي :
 في معني المذهب السياسي
 أهم المذاهب السياسية المختلفة :
 االشتراكية  :مفهومها وخصائصها  ،وتطورها
 االشتراكية الحديثة  :سيسموندي وسان سيمون
 لوي بالن – وليام تومسون
 الفوضوية
 اشتراكية الدولة
 الماركسية
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 االشتراكية الفابية – اشتركية الطوائف
 الديمقراطية
 في مفهوم االيديولوجيا وخصائصها والفارب بينها وبين المذهب السياسي
 االيديولوجيا السياسية
 استخدام االيديولوجية في الغرب المعاصر
 االيديولوجيا العربية المعاصرة
المراجع :
 .1أحمد جامع  :المذاهب االشتراكية  ،دار المعارف  1969م
 .2محمود إسماعيل  :دراسات في العلوم السياسية  ،القاهرة  1983م
 .3عبد هللا العروي  :مفهوم االيديولوجيا  ،دار التنوير  1983م
4-Morrison, H., An outline of Modern Socialism , London, 1966.
5-H. Cole, Fabian Socialism, London, 1934.
6-Mannheim Karl, Ideology and Utopia, N.y, 1921.
 مقــررات اختيــاريــــة (من خارج القسم)
 0106711االنثروبولوجيا وثقافات الشعوب المختلفة
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهاادف التعليمااى  :يتناااول المقاارر التعريااف باألنثروبولوجيااا ومجاالتهااا الدراسااية ومناااهج
البحااث فيهااا وتناولهااا بصاافة خاصااة للشااعوب المختلفااة فااى عاداتهااا وتقالياادها وأعرافهااا ولغاتهااا
ونظمها االجتماعية واالقتصادية وتراثها الشعبى المتطور ،والتغيرات التى حاادثت وتحاادث بتلااك
الشعوب وأثر ذلك فى عمليات وبرامج التنمية0
المحتوى العلمى :
 -1التعريف باألنثروبولوجيا
 -2التعريف بالثقافة والثقافات0
 -3العادات والتقاليد واالعراف فى الشعوب المختلفة0
 -4انماط الفكر لدى الشعوب0
 -5أساليب التنشئة والتربية الثقافية0
 -6برامج التنمية المحلية وأثرها فى قيم وعادات وتقاليد الشعوب0
المراجـع :
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7. Stitch Thompson,1977, The Folklore, University of
California ,Press, London.
8. Hilda Ellis Davidson,1978, Patterns of Folklore, D. sp.
Brewer, LTD. Great Britain.
9. Bogin,B. 1988, Patterns of human growth, Cambridge
University, Press.
 0106712سيكولوجية الشخصية
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى دراسة الشخصية والعوامل المؤثرة فيهااا ونظريااات
تفسيرها وطرب تعديل السلوك0
المحتوى العلمــى :
مقدمة عامة عن علم النفس ،التطور التاريخى لمفهوم ودراسات الشخصية ،طرب قياااس
الشخصااية  ،نظريااات تفساايرها ،العواماال المااؤثرة فيهااا ،اضااطرابات الشخصااية وطاارب تعااديل
السلوك ،دراسات ميدانية0
المراجــع :
.1أحمد عبدالخالق :األبعاد األساسية للشخصية  ،اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية0
.2فريح العنزي( )1988علم نفس الشخصية ،الكويت :مكتبة الفالح0
3- Aiken, L.R., (1991) The structure of human personality.
London: Methuen,2nd-ed.
 0106713جغــــرافيــــــــة مصــــر
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهاادف التعليمااي  :يهاادف القاارر إلااي التعريااف بجغرافيااة مصاار ماان حيااث احوالهااا المناخيااة
وسكانها واقتصادها0
المحتوىالعلمى:
 موقع مصر وحدودها0 -مظاهر السطح

(البيئة الطبيعية ـ األحوال المناخية)

 سكان مصـــــــــر مقومات االنتاط الزراعى -اإلنتاط الزراعى
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 موارد الطاقة والثروة المعدنية مقومات اإلنتاط الصناعى اإلنتاط الصناعى المقومات السياحية والسياحة 0المراجـع :
 .1فى جغرافية مصر د 0محمد فريد احمد فتحى
 .2جفرافية مصر الطبيعية أ0د 0جودة حسنين جودة
 0106714الحضارة اإلسالميـة
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف المقاارر إلااي التعريااف بالحضااارة اإلسااالمية ومقومتهااا ومظاهرهااا
الفكرية
المحتوى العلمـى :
 تعريف الحضارة اإلسالمية نظم الحكم واالدارة اإلسالميةأ -النظام اإلدارى
ب -النظام الحربي
ط-النظام القضائى
د – النظام المالـى
 الفن اإلسالمى العمارة اإلسالمية أثر الحضارة اإلسالمية على الحضارة األوربية0 مراكز الفكر واالبداع الحضارى اإلسالمى0 معابر الحضارة اإلسالمية إلى أوربا 0المراجـع
.1أ0د 0حمدى عبدالمنعم محمد حسين  ،تاريخ الحضارة اإلسالمية
.2أ0د 0السيد عبدالعزيز سالم  ،دراسات فى تاريخ الحضارة اإلسالمية0
.3أ0د 0احمد مختار العبادى ،دراسات فى تاريخ الحضارة اإلسالمية0
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.2شعبــــة الفلسفــــة اإلسالميــــة
أوالً :درجــة المــاجستيــر
 المقــررات اإلجبــاريــة
 0106622مناهج البحث عند اإلسالميين
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بعلاام المناااهج وأقسااامه ،والماانهج
التجريبي عند بعض علماء المسلمين
المحتوى العلمي:
تحتوي هذه المادة علي الموضوعات التالية :
 علم المناهج وأقسامه 0 المنطق األصولي وخصائصه 0 مباحث االستدالل اإلسالمية 0المنهج التجريبي عند بعض علماء المسلمين :أ -جابر بن حيان ومنهجه التجريبي 0
ب -الحسن بن الهيثم ومنهجه التجريبي0
المراجع :
 .1د 0علي سامي النشار  :مناهج عند مفكري اإلسالم
 .2د 0ماهر عبد القادر  :مناهج البحث عند المسلمين
 .3روزنتال  :مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي
 0106623علـــم الكــــــالم
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بتعريفات علم الكالم والعوامل التااي
أدت إلى نشأته ،ودراسة الفرب الكالمية الكبرى.
المحتوى العلمي:
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تحتوي هذه المادة علي الموضوعات التالية :
تعريفات علم الكالم والعوامل التي أدت إلي نشاته 0دراسة الفرب الكالمية الكبرى مثل :أ-المعتزلة
ب-األشاعرة
ط-الشيعة
المراجع :
 .1د 0علي سامي النشار  :نشاة الفكر الفلسفي في اإلسالم
 .2د 0أحمد محمود صبحي  :في علم الكالم
 .3د 0محمد أحمد عبد القادر  :األصيل والدخيل في الفكر اإلسالمي
 0106624فالسفة اإلسالم
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بااـالفلسفة اإلسااالمية ،وفالساافة
المشرب والمغرب العربي.
المحتوى العلمي:
تحتوي هذه المادة علي الموضوعات التالية
 الفلسفة اإلسالمية وإشكالياتها 0 فالسفة المشرب العربي أمثال  :الكندي والفارابي وابن سينا والغزالي والبغدادي وغيرهم فالسفة المغرب العربي :ابن باجه وابن حزم وابن رشد وغيرهم 0المراجع :
 .1د 0محمد علي أبو ريان  :تاريخ الفكر الفلسفي في اإلسالم
 .2د 0محمد أحمد عبد القادر  :اإللهيات في الفكر اإلسالمي
 .3د 0عباس سليمان  :دراسات في الفلسفة اإلسالمية
 0106625التصوف اإلسالمي
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب باإلرهاصااات اإلسااالمية لنشااأة
االتجاه الروحي.
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المحتوى العلمي:
تحتوي هذه المادة علي الموضوعات التالية :
 اإلرهاصات اإلسالمية لنشأة االتجاه الروحي 0 العوامل التي أدت إلي نشأة الزهد ثم التصوف 0 بعض نماذط للفرب الصوفية المختلفة 0 بعض نماذط التصوف السني 0 بعض نماذط التصوف الفلسفي 0المراجع :
 .1د 0علي سامي النشار  :نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم
 .2د 0محمد علي ابو ريان  :الحركات الصوفية في اإلسالمي
 .3د 0محمد جالل شرف  :التصوف اإلسالمي
 0106626تاريخ العلوم عند العرب
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بحركااة النقاال والترجمااة ونشااأة
الدواوين وتأثيرها على هذه الحركة.
المحتوى العلمي:
تحتوي هذه المادة علي الموضوعات التالية :
الدواوين وأثرها في حركة النقل والترجمةحركة النقل والترجمة 0بعض نماذط من العلوم وتبيان اإلسهام اإلسالمي فيها مثل الطب والصيدلة ،الفلااك والرياضاايات،علم الكيمياء  ،العلوم الطبيعية  000الخ
أثر العرب والمسلمين في تطور العلم العالمي 0المراجع :
 .1د 0عمرو فروط  :تاريخ العلوم عند العرب
 .2د 0ماهر عبد القادر  :دراسات في تاريخ العلوم عند العرب
 .3د 0عباس سليمان  :الفكر العلمي العربي
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 0106627الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بخطاااب الفكاار اإلسااالمي نشااأته
وتطوره ،اهتمامات المفكرين المعاصرين في قراءة الفكر اإلسالمي.
المحتوى العلمي:
تحتوي هذه المادة علي الموضوعات التالية :
 تتبع خطاب الفكر اإلسالمي في سـياقات تحـوالت وتطـورات وتغــيرات هااذا الخطاااب ،منذ رفاعة رافااع الطهطاااوي وتواصاالً مااع جمااـال االفغاااني والشـااـيخ محـااـمد عبااده وغياارهم ماان
امثال الكواكبي  ،ورشيد رضا و عبد الحميد بن باديس و محمـد اقبال 0
 تبيااان اهتمامااات بعااض المفكاارين المعاصاارين لمعرفااة رؤيااة أو قااراءة الفااـكر اإلسااالميلعدد مـن أبرز المفاهيم تداوالً وسجاالً ونقدا ً في الصعد العربية  ،واإلسالمية  ،والعالميااة  ،وهااذه
المفاااهيم هااي  :التعدديااة  ،والديمقراطيااة  ،الحداثااة  ،حقااوب اإلنسااان  ،العولمااة  ،النظااام العالااـمي
الجـديد  ،الثورة العلمية الثالثة  ،حوار الحضارات والثقافات 0
 تبياااان كياااف اساااتطاع الفكااار اإلساااالمي عاااب تاريخاااه أن يحاااافظ علاااي حيويتاااه الفكاااـريةوفاعـليته االجتماعية  ،وتواصله بالعصر  ،ومعارفه واندماجه بالعالم وقضاياه 0
المراجع :
 .1د 0محمد أحمد عبد القادر  :الفكر اإلسالمي الحديث بين األصالة والمعاصرة
 .2د 0عباس سليمان  :الفكر اإلسالمي المعاصر
 0106628النظريات األخالقية عند اإلسالميين
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب باتجاهااات التفكياار األخالقااي عنااد
فالسفة اإلسالم.
المحتوى العلمي:
تحتوي هذه المادة علي الموضوعات التالية :
اتجاهات التفكير األخالقي عند اإلسالميينالتفكير األخالقي عند بعض فالسفة اإلسالم-نماذط لبعض النظريات األخالقية عند اإلسالميين
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المراجع :
 .1د 0راشد البراوي  :قادة الفكر اإلسالمي في ضوء الفكر الحديث
 .2د 0أحمد محمود صبحي  :الفلسفة األخالقية في الفكر اإلسالمي
 .3د 0محمد أحمد عبد القادر  :من قضايا األخالب في الفكر اإلسالمي
 0106629نصوص فلسفية إسالمية بلغة أوربية حديثة
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهااادف التعليماااي :يهااادف هاااذا المقااارر إلاااى تعرياااف الطاااالب بعاااض النصاااوص الكالمياااة
والمصطلحات اإلسالمية بلغات أجنبية.
المحتوى العلمي:
تحتوي هذه المادة علي الموضوعات التالية :
نماذط لبعض النصوص الكالمية والفلسفية والصوفية والعلميااة باللغااة اإلنجليزيااة أو اللغااةالفرنسية
 بعاااض المصاااطلحات اإلساااالمية فيماااا يتعلاااق بالجواناااب الكالمياااة والفلسااافية والصاااوفيةوالعلمية 0

 المقـــــررات االختيـــاريـــة من داخل القسم
 0106630الفكر السياسي في اإلسالم
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بأصااالة الفكاار السياسااي ومسااألة
اإلمامة..
المحتوى العلمي:
تحتوي هذه المادة علي الموضوعات التالية :
أصالة الفكر السياسي اإلسالمي مقارنة بالفكر السياسي اليوناني 0نظرية اإلمامة والخالفة في بعديها الديني والسياسي 0أبرز المواقف الكالمية والفلسفية بصدد مسألة اإلمامة 0المراجع :
 .1د 0محمد جالل شرف  :خصائص الفكر السياسي في اإلسالم
 .2د 0حسن إبراهيم حسن  :تاريخ اإلسالم السياسي
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 .3مونتجري وات  :الفكر السياسي في اإلسالم
 0106631المستشرقون والفكر اإلسالمي
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليماااي :يهااادف هااذا المقااارر إلاااى تعرياااف الطااالب بنشاااأة االستشاااراب ومناهجاااه،
ومدارسه..
المحتوى العلمي:
تحتوي هذه المادة علي الموضوعات التالية :
نشأة االستشراب وتطورهمدارس االستشراب 0عالقة االستشراب بالتنصير واالستعمار والصهيونية 0عالقة االستشراب بالعلوم 0نماذط لبعض المستشرقين وموقفهم من اإلسالم 0
المراجع :
 .1د 0محمود حمدي زقزوب  :االستشراب والخلفية الثقافية للصراع الحضاري 0
 .2نجيب العقيقي  :المستشرقون
 .3زكريا هاشم  :المستشرقون و اإلسالم
 0106632مناهج تحقيق التراث العربي
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريااف الطااالب بكيفيااة توثيااق الاانص ،وتقااديم نااص
صحيح مطابق لألصول العلمية.
المحتوى العلمي:
تحتوي هذه المادة علي الموضوعات التالية :
تقديم النص صحيحا ً مطابقا ً لالصول العلمية 0توثيق النص وضبطه 0 تبيان مدي اختالف منهج التحقيق تبعاا ً الخااتالف مجااال التااراث ،تطبيااق عملااي للتحقيااقالعلمي لبعض المخطوطات0
المراجع:
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 .1عبد السالم هارون  :تحقيق النصوص ونشرها
 .2د 0عبد المجيد دياب  :تحقيق التراث العربي
 .3د 0حسين نصار  :محاضرات في تحقيق النصوص
 0106651المنطق العربي (شعبة المنطق وفلسفة العلوم)
 0106633اإلسالم وقضايا العصر
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب صاالة عقياادة اإلسااالم بغيااره ماان
األديان.
المحتوى العلمي:
تحتوي هذه المادة علي الموضوعات التالية :
 بيان صلة اإلسالم عقيدة وشريعة بغيره من األديان 0 مرونة اإلسالم الصحيح واستيعابه لمستجدات العصر وقضاياه 0هويته يستوعبان ثقافة العولمة 0
 ثوابت اإلسالم  ،واستقرار ُالمراجع
 .1محمد م خان  :اإلسالم واإلنسان المعاصر
 0106634الشريعة اإلسالمية
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب ببيان التشريع في اإلسالم من كتاااب
وسنة وإجماع وقياس.
المحتوى العلمي:
ويتضمن هذا المقرر بيان التشريع في اإلسالم من كتاب وسنة وإجماع وقياس  0كمــا
يتعرض ألبرز مجاالت االتفاب واالختالف بين المذاهب الفقهيااة الساانية لاادي األحناااف والمالكيااة
والشافعية والحنابلة  ،مقارنة ببعض مدارس الفقه األخري من ظاهرية وجعفرية وغير ذلك0
المراجع :
 .1عبد الودود السردية  :مقدمة في الشريعة اإلسالمية
 .2بدران ابو العينين بدران  :دراسات في الشريعة اإلسالمية
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 0106635التاريخ اإلسالمي
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب ببيااان أهميااة األحااداث التاريخيااة
الكبرى في اإلسالم ،وأثرها في مسيرة الفكر اإلسالمي إيجابا ً وسلبا ً
المحتوى العلمي:
يتضاامن هااذا المقاارر بيااان أهميااة األحااداث التاريخيااة الكباارى ف اي اإلسااالم ،وأثرهااا فااي
مسيرة الفكر اإلسالمي إيجابا ً وسلبا ً  0كما تركز الدراسة علي بعض حقب التاريخ اإلسالمية من
خالفة راشدة وخالفة أموية ثم عباسية وملوكية وعثمانية  0وبيان المنحني الحضاري لهذه الفترة
التاريخية ومن بينها
المكون الفكري 0
ُ
المراجع :
 .1د 0السيد عبد العزيز سالم  :تاريخ الدولة العربية
 0106636مناهج التفسير القرآني
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بعض العلوم القرآن وأبرز مناهجه.
المحتوى العلمي:
يتضااامن المقااارر توضااايح بعاااض علاااوم القااارآن  ،وجواناااب التفرقاااة العقدياااة باااين الم ُكاااي
والماادنُي  0ثاام تناااول أباارز مناااهج التفسااير القرآنااي التااي تتااراو بااين التفسااير بالمااأثور كتفسااير
الطبري والتفسير بالرأي كتفسير الزمخشري0ومحاولة ربط المناهج في التفسير بقضااايا التأوياال
عند مفكري اإلسالم0
المراجع :
 .1عبد المنعم خفاجي  :مناهج التفسير
 0106602الفلسفة القديمة (شعبة الفلسفة وتاريخها)

 المقررات االختيارية من خارج القسم
 0106637فلسفة الجمال والفن عند المسلمين
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
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الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب باأهم جوانااب ونظريااات الجمااال
والفن لدي المسلمين.
المحتوى العلمي:
يتضمن المقرر استعراح أهم جوانب ونظريات الجمال والفن لدي المسلمين  0وكيااف
أن البعد الجمالي في الفكر اإلسالمي لم يلق حظه ماان االهتمااام  0كمااا يااتم تناااول أباارز مجاااالت
الجمال علي المستوي النظري وانعكاسها علي تطوير كثير من الفنون مثل العمااارة واألرابسااك
فااي تشااييد المساااجد والقصااور والمباااني  ،وكاااذلك فاان الخااط العربااي مثلااث ورقعااة وفارساااي
وديواني وكوفي ونسخ0
المراجع:
 .1ارنست كونل  :الفن اإلسالمي
 .2جومث مورينو  :الفن اإلسالمي في أسبانيا
 0106638حقوق اإلنسان في اإلسالم
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب ببيااان أساابقية وش امول النطاارة
اإلسالمية في الحقوب ل نسان
المحتوى العلمي:
ويتضاامن المقاارر بيااان أساابقية وشامول النطاارة اإلسااالمية فااي الحقااوق لإلنسااان  ،قباال
الثورة الفرنسية ومبادئها عن حقوق اإلنسان  ،وقبل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسااان المنبثااق
عن األمم المتحاادة (ويتناااول المقاارر بيااان مصااداقية اإلسااالم فااي ماانح اإلنسااان حقوقااه ماان قباال
والدته  ،وسبل تأكيد آدميته في حياته وصيانة حرمته وإنسانيته حتي وفاته 0
المراجع :
 .1محمد عمارة  :اإلسالم وحقوب اإلنسان
 .2عبد الواحد الفار  :حقوب اإلنسان في الفكر الوضعي والشريعة اإلسالمية
 .3محمد الغزالي  :حقوب اإلنسان في اإلسالم
 0106639الحضارة اإلسالمية في العصرين األموي والعباسي
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
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الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بدراسااة المااد الحضاااري إبااان
العصرين األموي والعباسي ،وجوانب النهضة اإلسالمية الكبرى.
المحتوى العلمي:
يتضمن المقرر دراسة المد الحضاري إبان العصرين األموي والعباسي  ،تلك الحضااارة
التي مثلت العصر الذهبي ل سالم  ،وجوانب النهضة اإلسااالمية الكبااري التااي امتاادت ماان القاارن
األول الهجااري الااي القاارن السااابع وشااملت مجاااالت الفلساافة والفقااه والكااالم والفاان والرياضاايات
والكيمياء والطب والصيدلة والفلك وغيرها 0
المراجع :
 .1محمد كرد علي  :اإلسالم والحضارة العربية
 .2د0عفت الشرقاوي  :في فلسفة الحضارة اإلسالمية
 .3هاماتون جب  :دراسات في الحضارة اإلسالمية
 0106640تحليل النصوص اإلسالمية ونقدها
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب باأهم مناااهج المفكاارين والعلماااء
والمستشرقين في دراسة النصوص وتحليلها واستنباط لغة النص ودالالته ونسبته إلى عصره.
المحتوى العلمي:
ويتضاامن المقاارر أهاام مناااهج المفكاارين والعلماااء والمستشاارقين فااي دراسااة النصااوص
وتحليلها واستنباط لغة النص ودالالته ونسبته إلى عصااره وسااياقه وماان ( خاللااه يتناااول الطالااب
القواعد المنهجية المعتمدة في هذا الصدد تحليالً ونقدا ً ثم دراسة بعض النماذط من المؤلفات التااي
تطبق ذلك مثل كتاب ( نقد النصوص ) للمستشرب األلماني برجستراسر 0
المراجع :
 .1برجستراسر  :أصول نقد النصوص ونشر الكتاب
 .2بول ماس  :نقد النص  ،ترجمة د 0عبد الرحمن بدوي ضمن كتاب النقد التاريخي
 0106641علم االجتماع الديني
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأهم نظريات علاام االجتماااع الااديني
والتي تتمحور حول دراسة الدين بصفته ظاهرة اجتماعية.

271

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

المحتوى العلمي:
يتضمن المقرر دراسااة أهاام نظريااات علاام االجتماااع الااديني والتااي تتمحااور حااول دراسااة
الدين بصفة ظاهرة اجتماعية  ،وأحد مكونات البناء االجتماعي  0ويتناااول كااذلك أباارز المواقااف
السوساايولوجية بصاادد تحلياال الطقااوس والعبااادات الدينيااة واعتبارهااا رمااوزا ً لفكاار ( التااابو ) أو
المحرمات 0
المراجع
 .1محمد بيومي  :علم االجتماع الديني
 .2مصطفي الخشاب  :االجتماع الديني

ثانيًا :درجــة الدكتـــوراه
 المقـــررات اإلجبـــاريــــــة
0106715علم أصول الدين
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر إلي تعريف الطالب بعلم أصول الدين
المحتوى العلمى  :تحتوى هذه المادة على الموضوعات التالية:
 مقدمة عن علم أصول الدين الطرب الموصلة إلي العلم م وصفاته اإلنسان وعالقاته باهلل ومدي حريته واختياره ومسؤليته عن أفعاله السمعيات واإلمامةالمراجع :
 .1أبو المعين النسفي  :التمهيد في أصول الدين
 .2ابن خلدون  :لباب المحصل في أصول الدين
 .3أحمد صبحي  :في علم الكالم
 0106716العالقة بين العقل والنقل في اإلسالم
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
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الهاادف التعليمااي  :يهاادف هااذا المقاارر إلااي تعريااف الطااالب بالعالقااة بااين العقاال والنقاال فااي
اإلسالم
المحتوي العلمي :تحتوي هذه المادة علي الموضوعات التالية :
 العالقة بين العقل والنقل باعتبارها إشكالية حضارية العالقة بين العقل والنقل عند فالسفة اإلسالمالمراجع :
 .1ابن تيمية  :درء تعارح العقل والنقل
 .2محمد الكتاني  :جدل العقل والنقل مناهج التفكير في الفكر القديم
 .3رضا سعادة :مشكلة الصراع بين الفلسفة والدين
 .4ابن رشد  :فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال
 0106717الحياة الروحية في اإلسالم
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر إلي تعريف الطااالب بالحياااة الروحيااة وخصائصااها فااي
اإلسالم 0
المحتوي العلمي :تحتوي هذه المادة علي الموضوعات التالية :
 اإلرهاصات اإلسالمية لنشأة االتجاه الروحي مصادر الحياة الروحية في اإلسالم خصائص الحياه الروحية تطور الحياه الروحيةالمراجع:
 .1محمد مصطفي حلمي  :الحياة الروحية في اإلسالم
 .2أبوالعال عفيفي  :الحياة الروحية وخصائصها في اإلسالم
 .3أبو ريان  :الحركة الصوفية في اإلسالم
 0106718الفلسفة اإلسالمية الحديثة ومشكالتها
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهااادف التعليماااي  :يهااادف هاااذا المقااارر إلاااي تعرياااف الطاااالب بالفلسااافة اإلساااالمية الحديثاااة
ومشكالتها
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المحتوي العلمي :تحتوي هذه المادة علي الموضوعات التالية :
 الفلسفة اإلسالمية ودورها الحضاري في المجتمع العربي الحديث أهمية الفلسفة اإلسالمية بحسب زمنها أهمية الفلسفة الغربية 0المراجـع :
 .1د0فوقية حسين  :مقاالت فى أصالة المفكر المسلم0
 .2هنرى كوربان  :تاريخ الفلسفة اإلسالمية0
 0106719الفكر العلمى فى اإلسالم
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهاادف التعليمااى :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بااالفكر العلمااى وخصائصااه فااى
اإلسالم0
المحتوى العلمى  :تحتوى هذه المادة على الموضوعات التالية :
 نشأة العلم فى الحضارة اإلسالمية0 االتجاهات النقدية فى العلم عند المسلمين0 معالم األصالة فى العلم عند المسلمين0المراجــع:
 .1د0جورج صليبا العلمى العربى ( نشأته وتطوره )0
 .2د 0محمد عبد الرحمن مرحبا  :المرجع فى تاريخ العلوم عند العرب
 .3د 0عباس سليمان  :الفكر العلمى عند المسلمين0
 المقررات االختيارية (من داخل القسم)
 0106720الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى تعريااف الطااالب باالتجاهااات الحديااة والمعاصاارفي
الفكر السياسي في اإلسالم 0
المحتوى العلمى  :تحتوى هذه المادة على الموضوعات التالية:
 مفهوم اإلسالم السياسي -الدولة القطرية في الوطن العربي
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 التعددية السياسية والديمقراطية المجتمع المدني وعالقته بالدولة اإلسالم والسياسة االتجاهات الحديثة في دراسة النظم السياسية العربيةالمراجع :
 .1محمد جابر األنصاري  :العرب والسياسة
 .2عبد الوهاب األفندي  :اإلسالم والدولة الحديثة
 .3محمد ضريف  :اإلسالم السياسي في الوطن العربي
 .4أبو ريان  :اإلسالم السياسي في الميزان
 .5محمد عابد الجابري  :العقل السياسي العربي
 0106721جهود اإلسالميين فى مجال المنطق
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهاادف التعليمااى  :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بجهااود اإلسااالمييم فااى مجااال
المنطق ،سواء أكان منطقا ً أصوليا ً أو صوريا ً0
المحتوى العلمى  :تحتوى هذه المادة على الموضوعات التالية:
 المنطق األرسطى عند الشرا والمخلصين اإلسالميين0 موقف اإلسالميون من المنطق األرسطى0 المنطق األصولى ونظرياته0المراجـــع :
 .1ابن تيمية
،، .2

،،

 .3الساوى

 :نقص المنطق0
 :الرد على المنطقيين0
 :البصائر النصرية0

 .4على سامى النشار  :مناهج البحث عند مفكرى اإلسالم0
 .5سليمان داود  :نظرية المنطق األصولى 0
 0106722قراءات فى الفلسفة اإلسالمية بلغة أجنبية
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
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اله ادف التعليمااى  :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تاادريب الطااالب علااى قااراءة نصااوص الفلساافة
اإلسالمية باللغة االجنبية وترجمتها0
المحتوى العلمى :
 قراءة نصوص الفلسفة اإلسالمية باللغة االجنبية والتعليق عليها0 التعريف باهم المصطلحات الفلسفية الواردة فى هذه النصوصالمراجع
 نصاااوص مختاااارة لكباااار الفالسااافة والمتصاااوفة الل االزمناااة التاريخياااة المختلفاااةوترجمتها وكتابة المقال الفلسفى والتعريف بأهم المصطلحات الفلسفية0
 0106723فلسفة التاريخ عند المسلمين
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر إلي تعريف الطالب بفلسفة التاريخ عند المسلمين
المحتوي العلمي :تحتوي هذه المادة علي الموضوعات التالية :
 مفهوم التاريخ العلوم المساعدة لدراسة فلسفة التاريخ مناهج البحث في فلسفة التاريخ النظريات التاريخية الفلسفية عند المسلمينالمراجع :
.1أحمد صبحي  :في فلسفة التاريخ
 مقررات اختيارية (من خارج القسم)
 0106724الحضارة اإلسالمية في األندلس
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر إلي تعريف الطالب بالحضااارة اإلسااالمية فااي األناادلس
وما شهدته من تفوب وتقدم في شتي مجاالت الحضارة0
المحتوي العلمي :تحتوي هذه المادة علي الموضوعات التالية :
 الحضارة اإلسالمية وخصائصها في األندلس التراث العلمي العربي ( ابن باجة – ابن رشد – الزرقالة) -التراث الفلسفي ( ابن حزم – ابن باجة – ابن ابن طفيل -ابن رشد)
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 التراث التصوفي ( ابداعات محي الدين بن عربي )المراجع:
 .1عبد العزيز سالم  :الحضارة اإلسالمية في األندلس 0
 .2حسين مؤنس  :الحضارة اإلسالمية في األندلس 0
 .3ادم متز  :الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري
 .4عبد الحمن يسري  :االقتصاد اإلسالمي
 0106725تدوين العلم وأهمية المكتبة في اإلسالم
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلي تعريف الطالب بالتدوين وأهية المكتبة في اإلسالم
المحتوي العلمي  :تحتوي هذه المادة علي الموضوعات التالية:
 نشأة التدوين وتطوره في اإلسالم التدوين وأهميته في الحضارة اإلسالمية نشأة المكتبات و تطورها في اإلسالم أنواع المكتبات وإدارتها وتنظيمها المكتبات وتأثيرها علي حركة الوراقة والتأليف في الحضارة اإلسالميةالمراجع :
 .1كار بركمان  :تاريخ األدب العربي
 .2طاهر الجزائري  :توجيه النظر إلي أصول األثر
 .3عمر الدقاق  :مصادر التراث العربي
 .4أمجد الطرابلسي  :نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب
 0106726أسس االقتصاد اإلسالمي
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر إلي تعريف الطالب باالقتصاد اإلسالمي وأسسه
المحتوي العلمي  :وفية يدرس الطالب نبذة عن علم االقتصاااديون ماان حيااث هااو العلاام الااذي
تدور موضوعاته حول دراسة سبل تحقيق أوفار الاادخل لتااأمين حاجااات الفاارد والمجتمااع والدولااة
مع تنمية الموارد واستثمارها وسبل توزعها بأقل النفقات ويُعرف هذا العلم في الثقافة اإلسالمية
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بفقه المعامالت ويتضمن أبرز العمليات االقتصادية كالبيع والعقود والمربحة واإلقالة والمضاربة
والشفعة وغيرها
المراجع :
 .1محمود محمد بابلي  :االقتصاد في ضوء الشريعة اإلسالمية
 .2محمد باقر الصدر :اقتصادنا
 0106727االتجاهات الفكرية في تراث األدباء
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر إلي تعريف الطالب بماحوته كتب األدباء من انتماءات
فلسفية وكالمية وصوفية 0
المحتوي العلمي  :تحتوي هذه المادة علي الموضوعات التالية:
 النزعة االعتزالية ( الزمخشري – الجاحظ المؤثرات الشعبية ( ابن الحديد ) الماااؤثرات الفلسااافية واالخالقياااة والصاااوفية ( اباااو حياااان التوحيااادي – السجساااتاني –الجرجاني )
المراجع :
 .1أبو عباس المبرد  :الكامل في اللغة واألداب
 .2أبو عثمان الجاحظ  :البيان والتبين
 .3شوقي ضيف  :البالغة ( تطور وتاريخ ) 0

.3شعبة المنطق و فلسفة العلوم
أوالً :درجة الماجستيــر
 المقـــررات اإلجبـــاريـــة
 0106642أصول البحث العلمي ومناهجه
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهدف التعليمي  :تنمية ملكة البحااث العلمااي لاادي طااالب الدراسااات العليااا ماان خااالل اإللمااام
بقواعده وأصوله التقليدية والمعاصرة 0
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المحتوي العلمي  :بين كتابة التقرير ورو البحث –تقنيات أولية حول تحديد مشكلة البحااث
وتصااورها – ساامات الباحااث الجاااد – البحااث عاان الوقااائع – التحقيااق  ،أوجااه الخلااط والااتخلص
منها ،أنماط الشواهد  0خصائص المعرفة العلمية  0صورة الكتابااة العلميااة وخصائصااها مااا بااين
الحاااديث والنشااار  :خطاااوات ترتياااب الماااادة العلمياااة  ،أصاااول االقتبااااس والترجماااة  ،ومراجعاااة
الطباعة ،سبل العرض 0
المراجع :
1. -Smith, Robert v., Graduate Research : Guide for Students in the
Sciences , 2nd ed. New York, plenum, 1990
2. -Barzum,J., Graff, H., The Modern Researches, Fifth Ed.,
Harcourt Brace Tovanovich College Pud U.S.A. 1992

 0106643فلسفة علوم ( الطبيعة واألحياء )
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهدف التعليمي  :إلمام الطالب بأوليات العلم ونتائجه في نطاب علمي الطبيعة واألحياااء ودراسااة
ما ينشأ من تطبيقات للعلمين وأثره علي الفكر الفلسفي وتأثره به 0
المحتوي العلمي  :الوصف والتجريب والتعليل في العلوم الطبيعية  ،قضايا العلم فااي إطااار نسااق
استنباطي  ،دراسة الطابع الرمزي في لغة علم الطبيعة  ،دراسة تصورات العلاام بااين العصااور ،
دراسة نماذط من فالسفة علاام الطبيعااة  0التحااول ماان التصاانيف إلااى التطااور فااي علاام األحياااء 0
تولااد علااوم جدياادة عاان األحياااء وبقيااة العلااوم  :الكيمياااء الحيويااة  ،الفيزياااء الحيويااة  ،الهندسااة
الوراثية  000الخ  0تصورات العلم  :الحتمية الغائية  ،الفاارض العلمااي وساابل تحقيقااه وعالقتهااا
بتطبيقات ونتائج علم األحياء 0
المراجع :
1. -R. Blake, G.J. Ducasse , and E. Madden : Theories of Scientific MethodUniversity of Washington Pan Books ltd. 1983
2. -Gherdjikov ,S., Limits of Sofia, Extreme Press, 1995
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 0106644فلسفة الرياضيات
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهدف التعليمي  :إلمام الباحث بكافة سبل البرهان الصوري باإلضافة إلي اإلحاطة باألفكااار
األةلية التي تقوم عليها النظريات الرياضية ودراسة نتائج هذه النظريات 0
المحتوي العلمي  :األصول التااي نشااأت عنهااا الرياضاايات  ،طبيعااة البناااء المحكاام للنظريااات
الرياضاااية  ،عالقاااة التفكيااار الرياضاااي باااالتفكير المنطقاااي  ،الدراساااة النقدياااة ألنسااااق الفكااار
الرياضاااي ،وألفكااار مثااال الحااادس الهندساااي  ،عالقاااة الهندساااة بالحسااااب  ،رد األعاااداد لثوابااات
المنطااق الصااوري  0دراسااة المااذاهب المعاصاارة فااي أصاال التفكياار الرياضااي وساابل تطااوره (
اللوجستيقي  ،االكسيوماتيكي )
المراجع :
1. -Korner, S. :The Philosophy of Mathematics , Hutchinson , 1968

2. -Kline, M, : Mathematics , The loss of Certainty , Oxford , 1980
 0106645المنطق وتطوره
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهاادف التعليمااي  :دراسااة تطااور الفكاار تسااهم فااي بناااء النسااق الفكااري للباحااث وللعلاام الااذي
يدرسه معا0
المحتوي العلمي  :بدايات الفكر المنطقي حتي أفالطااون  ،أورجااانون أرسااطو  ،المغياااريون
و الرواقياااون  ،المنطاااق فاااي العصااار الوسااايط  ،المنطاااق بعاااد عصااار النهضاااة  0التجرياااد فاااي
الرياضاايات  :بااول مورجااان  ،بياارس ،منطااق بعااد فريجااة  ،مناااهج العاارض المنطقااي  ،المنطااق
الطبيعي  ،منطق الجهة  0مناطقه معاصرون 0
المراجع:
1. Kneale W.& Kneale, M, : Development of logic , Oxford, 1984

2. Kneale W.& Kneale, M, : Development of logic , Oxford, 1984
3. Tarski , A . : Introduction to logic and Methodology of Drductive Sciences,
1980
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 0106646فلسفة المنطق
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهدف التعليمي :لكل علم فلسفة  ،فما فلسفة المنطق  ،وما وجه اختالفها عن علاام المنطاق
0
المحتوي العلمي  :مكانة المنطق بااين العلااوم  ،النظريااات فااي المنطااق ومااا وراء النظريااة 0
المعنااي واإلشااارة ن الموضااوعات والااداالت  ،التعبياار والداللااة والصاادب  0نظريااة األوصاااف
وتنوع الدالالت  0مشكالت المفهوم  0الهوية والدوال والفئات 0الضرورة واللغة0
المراجع :
1. -Stawson , P.F. Introduction to logical theory, London 1952
2. -Wittgenstein, L. : tractates Logics-Philosophies , London 1921

 0106647فلسفـة اللغـة
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهدف التعليمي :دراسة مباحث تجمع بين اللغة والمنطق والفلسفة  ،وال يمكن أن تنشااأ إال
في إطار عالقة تجمع ثالثة العلوم 0
المحتوي العلمي  :أهمية اإلحاطة بعلااوم اللغااة  ،بحااث العالقااة بااين النحااو والمنطااق  0بحااث
في أصل اللغات وسبل نشأتها  0تحلياال منطقااي لمفااردات وعبااارات اللغااة  0دراسااة العالقااة بااين
اللغاااة والواقاااع  0اللغاااة العادياااة واللغاااة المثالياااة  0الموضاااوعية اللغوياااة  0نظرياااات المعناااي 0
المدارس اللغوية 0
المراجع :
1. Borgmann A., The Philosophy of language, Martnus Nijhoff. 1974
2. Katz, J., Linguistic Philosophy, Allen and Unwin, London, 1972

 0106648تاريخ العلم والتكنولوجيا
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهدف التعليمي :دراسة تاريخ العلم وتطبيقاته الذي يأتي تلبية للفرض الفلسفي ويعبر عن تجسيد
الفكر والتحامه بالواقع
المحتوي العلمي  :السؤال الفلسفي مقدمة لكل علم – النظريااة العلميااة لاادي اليونااان  ،إرهاصااات
تكنولوجية  0عصر العلم العربي وتطبيقاته  0عصر النهضة ونشأة النظريات الحديثة  0تطبقات
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فاااي نطااااب  :الناااار  ،المعاااادن  ،البخاااار الكهربااااء مصاااادر طبيعياااة للطاقاااة  0الطاقاااة النووياااة 0
تطبيقات بيوتكنولوجية  0تطبيقات الرياضيات والمنطق في نطاب الحوسبة 0
المراجع :
1. Sarton, G., Introduction to the History of Science

 0106649فلسفة التاريخ
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهاادف التعليمااي  :إلمااام الطالااب بإحاادى صااور ممارسااة النقااد الااذاتي للبناااء الااداخلي لعلاام
التاريخ 0
المحتوي العلمي  :التاريخ علم أحاادث البشاار عباار الزمااان  0فلساافة التاااريخ ومحاولااة تعيااين
أسباب لألحداث 0نظريات تفسير مجري التاريخ  0القوانين التي تحكاام مساايرة التاااريخ  ،العنايااة
اإللهية  ،فكاار التقاادم  ،فكاارة التطااور  0تصااورات فلساافة التاااريخ  :اإلنسااان  ،الااوعي  ،الزمااان ،
المسار
المراجع :
1. Toynbee , A ., Study of History, London , 1954
2. Collingwood, R-G., Idea of history, oxford , 1946

 المقــررات االختيارية من داخل القسم
 0106650مباحث المنطق (رؤية معاصرة)
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهدف التعليمي :إلمام الطالب بخصائص النمط الرياضي وأقسامه ،و تطوره المعاصر.
المحتاااوي العلماااي :خصاااائص المنطاااق الرياضاااي وأقساااامه  :نظرياااة االساااتنباط  ،دراساااة
الداالت ،القيم المتعددة0
التطور المعاصر :علم العالمات ومباحثه :علم النحو المنطقي  ،علم المعاني المنطقي  ،المنطااق،
البراجماااتي 0رؤي جدياادة  :المدرساااة الحدسااية عناااد " بروياار " " وهيتااانج "  ،نظريااة األنمااااط
مؤخرا ً  ،المنطق متعدد القيم 0

282

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

المراجع :
 .1محمد محمد قاسم  :أسس المنطق والرياضيات عند هيتنج  0اإلسكندرية 1999 ،
 0106651المنطق العربي
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهدف التعليمي :إلمام الطالب بموضوعات المنطق واتجاهاته لدى المسلمين.
المحتااوي العلمااي :موضااوعات المنطااق عنااد المساالمين  0المنطااق العربااي وعلاام الكااالم 0
المنطق في العصر العباسي  0المنطق واالتجاه الفلسفي  0تأثير ابن سينا  ،وابن رشااد  ،المنطااق
والقياس  :دليل القياس  ،تعريف القياس وأركانااه  ،أنااواع القياااس  ،صااور حكمااه  ،التاارجيح بااين
األقيسة  ،النسخ بالقياس  ،حجية القياس 0
المراجع :
 .1مهدي فضل م  :االجتهاد والمنطق الفقهي في اإلسالم  0دار الطليعة بيروت
 .2نيقوال ريشر  :تطور المنطق العربى  0دار المعارف
 0106652األخالق والعلم
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهدف التعليمي  :معرفة الطالب بالجوانب المختلفة التي تلتقي فيها األخااالب بااالعلم والتااأثير
المتبادل بينهما 0
المحتااوي العلمااي  :المااذاهب األخالقيااة المختلفااة وتأثرهااا بااالعلم  ،عالقااة األخااالب بااالعلم –
نتاااائج البحاااوث العلمياااة المعاصااارة فاااي مجااااالت البيوتكنولوجياااا والهندساااة الوراثياااة وعالقتهاااا
باألخالب – موقف األخالب من قضايا العلم المعاصر 0
المراجع :
1. Frihjof,c., The Turning point : Science , Society , and the Rising Culture ,
Bantam , 1983

 0106653فلسفة حديثة ومعاصرة
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
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المحتوي العلمي  :الفلسفة الحديثة االتجاه الميكانيكي  0العالم آله تحكمها العلية  0ديكارت
ومدرسته 0االتجاه التجربيي وآلية العالم ( بيكون  ،لااوك  ،هيااوم )  0التصااور المااادي للكااون
 0كانط والجمع بين االتجاه الميكانيكي واالتجاه الذاتي  0أزمة العلم 0
رؤي معاصرة في الفلسفة :فريجة  ،رسل  ،كروتشه  ،برجسون  ،كارل بوبر  ،سارتر ،
هارتمان0
المراجع :
 .1بوخنيسكي  :الفلسفة المعاصرة في أوروبا
 .2محمد محمد قاسم  :في الفكر الفلسفي المعاصر  ،رؤية علمية 0
 0106654تراث العرب العلمي
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهدف التعليمي  :معرفااة الطالااب بالجوانااب المختلفااة للتااراث العلمااي العربااي  ،ماان
خالل صقل خبرات الطالب بالبعد الفاعل لهذا التراث قديما وحديثا 0
المحتوي العلمي  :المقصود بالتراث العلمي عند العرب – البعد المعرفي في التراث
العلمي البعااد المنهجااي فااي دراسااة التااراث العلمااي العربااي – مكانااة التااراث العلمااي
عند العرب في الدراسات الغربية –نماذط من التااراث العلمااي العربااي  ) 1 ( :الفلااك
(  ) 2الرياضيات (  ) 3الكيمياء (  ) 4الطب والصيدلة 0
المراجع :
1. -Rosenthal, F ., The Classical Heritage in Islam , Routedge & Kegan Paul
, London 1975
2. -Ali , M., The Nature &Arab Medical Schools During 12 Th & Centuries,
1993
3. -Ali, M., History of Arab Science : A Revolutionary Approach ,
Publications of the Bulletin of the Faculty of Arts, Alexandria University ,
2001

 0106655الحاسوب والذكاء االصطناعي
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
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الهاادف التعليمااي  :معرفااة الطالااب بالحاسااوب ومكوناتااه والااذكاء االصااطناعي ،واألدمغاااة
الخبيرة.
المحتوي العلمي :الحاسوب ومكوناته 0الذكاء االصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية تمثيل
المعرفة وعمليات االستدالل  :التمثيل اإلجرائي  ،الشبكات الداللية  ،قواعد االشتقاب  0األنظمة
الخبيرة  :خصائصها  ،نماذط في الطب وعلم األحياء والصناعة  0الذكاء االصطناعي والتعليم،
برنامج التعليم0
المراجع :
1. Nilson N., Principles of Artificial Intelligence , Palo Alto California ,
1980

2. Gallaire, H. M. Logic and databases , Plenum Press Newyork 1978
 0106656الثورة البيوتكنولوجية
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهاادف التعليمااي :إلمااام الطالااب بعلاام البيولوجيااا والثااورة الفكريااة ،علاام البيولوجيااا الجزيئيااة
والهندسة الوراثية.
المحتاااوي العلماااي :علااام البيولوجياااا والثاااورة الفكرياااة ،علااام البيولوجياااا الجزيئياااة والهندساااة
الوراثية  0تطبيقات البيولوجيا في نطاب الطااب والزراعااة والصااناعات الغذائيااة وإنتاااط الطاقااة ،
والكيماويات العواقب األخالقية للثورة البيوتكنولوجيا  ،العلم والمجتمع  ،سلطة العلم 0
المــراجـع:
 قراءات متنوعة في مجال علم البيولوجيا. 0106657إدارة المعرفة
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
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الهدف التعليمي :إلمام الطالب بمفهوم المعرفة ومصادرها وقواعدها وكيفية إدارتها.
المحتااوي العلمااي  :المعرفااة بصاافة عامااة  0تعريااف إدارة المعرفااة  0إدارة المعرفااة وإدارة
المعلومااات إدارة المعرفااة وتكنولوجيااا المعلومااات  0مصااادر المعرفااة  :قواعاد المعرفااة  ،قواعااد
البيانااات  ،الملفااات األدمغااة الخباارات مااابين المعرفااة الواضااحة والمعرفااة الضاامنية  0دور إدارة
االستراتيجي صناعة القرارات
المراجع :
1. -Grey, Denham : Knowledge Management and Information
Management: The Differences 1998
2. -Skyrmw, David: Knowledge Management, Making Work. 1999

 0106658الجماعات العلمية
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهدف التعليمي  :تنمية ملكة الطالب المعرفية بأهمية الدراسة في جماعات وأهمية العمل
الجمعي للفريق  Team Workوذلك من خالل األمثلة للدراسات العربية والغربية
المحتوي العلمي  :العلم بين الدراسة الفردية والدراسة الجماعية – نشأة الجماعات العلمية
قديما وحديثا  ،أسس ومقومات الجماعات العلمية – الجماعات العلمية في العالم العربي قديما –
خصائص الجماعات العلمية – نماذط وأمثلة للجماعات العلمية العربية من التراث العربي
المراجع :
 .1ماهر عبد القادر  ،الطب العربي  :رؤية ابستمولوجية دار النهضة العربية 1997 ،
2. Rosenthal, F., the Classical in Islam, 1975

 المقررات االختيارية من خارج القسم
 0106609الفكر العربي الحديث والمعاصر (شعبة الفلسفة وتاريخها)
 0106659علم اجتماع المعرفة
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
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الهدف التعليمي  :تعريف الطالب علي الجوانب السسيولوجية للمعرفة العلمية.
المحتوي العلمااي  :أنااواع المعرفااة – التعريااف بمجااال الدراسااة فااي علاام اجتماااع المعرفااة –
سوسيولوجية المعرفة العلمية  :تصوراتها واتجاهاتهاات المذهبيااة – مجتمااع البحااث العلمااي ثقافيااا
واجتماعيا – معايير البحث العلمي
المراجع :
 .1دكتور السيد عبد العاطي  ،علم اجتماع المعرفة
 .2دكتور طه نجم  ،علم اجتماع المعرفة
 0106660تحليل النصوص ونقدها
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهدف التعليمي  :اكتساب مهارات تحليل النص ونقده  ،وقراءة النصوص في بنيتها
الحقيقية.
المحتوي العلمي  :تحليل النص وتفكيكه  :األسس والمبادئ – النزعة العقلية في تحليل
النصوص – النقد ومفراداته – قراءة المسكوت عنه في النص – تعرية الخلفية األيديولوجية
لألفكار الواردة في النص 0
المراجع :
 .1ماهر عبد القادر  ،الحسن بن الهيثم وتأسيس فلسفة العلوم 1997
 .2محمد علي الكردي  ،دراسات في الفكر الفلسفي المعاصر 1998 ،
 0106661مدرسة اإلسكندرية الفكرية والعلمية
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهدف التعليمي  :ربط الطالب بالسياب التعليمي في مدرسة اإلسكندرية القديمة
المحتوي العلمي  :الفكر الفلسفي في مدرسة اإلسكندرية القديمة – الفكر الرياضي وطبيعة
الكتابات العلمية الرياضية كتابات بطليموس وتأسيس الفلك العلمي -كتب جالينوس وأثرها في
التعليم الطبي – مجامع اإلسكندرانيين وانتقال التعليم الي بغداد 0
المراجع :
 .1محمد علي ابو ريان  ،تاريخ الفكر الفلسفي  ،ط2
 .2حربي عباس عطيتو  ،اتجاهات الفكر الفلسفي في العصر الهللينسي 2006 ،
 .3محمد محمد قاسم طبيعة البرهان الرياضي في مدرسة اإلسكندرية
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- .4ماهر عبد القادر  ،مكتبة اإلسكندرية رو الشرب الجديد2006 ،
 .5حربي عباس عطيتو :مالمح الفكر الفلسفي والديني في مدرسة اإلسكندرية وتياراتها
العلمية والفنية1992 ،

ثانيًا :درجــة الدكتــوراه
 المقررات اإلجبارية
 0106728المعرفة العلمية Scientific Epistemology
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بتطااور المعرفااة العلميااة وأهميتهااا
ومناهج وبرامج البحث العلمي.
المحتوى العلمي :يركز المقرر على تناول الموضوعات اآلتية:
 ماهية المعرفة العلمية فلسفة الواقعية العلمية نظرية النماذط منطق الكشف العلمي مناهج وبرامج البحث العلمي.المراجع:
1.R.Bhasker(1975),Forms of Realism.
2.N.R.Hanson(1963) Patterns of Discovery.
3.K.R.Popper(1959) The Logic of scientific Discovery .
4.T.S.Kuhn(1970) The Structure of scientific Deuolutions.
 0106729برامج البحث العلمي (باللغة االنجليزية)
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهدف التعليمااي :اكساااب الطالااب المعرفااة الالزمااة بطبيعااة باارامج البحااث العلمااى وأهميتهااا
العلمية0
المحتوى العلمي:
 -ما الذى تتحدث عنه فكرة برامج البحث العلمى ؟
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 التنافس بين البرامج العلمية0 البرامج االيجابية والبرامج السلبية0 برامج البحث والكشف العلمى0 خصائص برامج البحث العلمى0المراجـــع :
of Scientific Research

1-Lokatos, I(1979) The Methodology
Programms.

2- Toulmin,S(1956) The Philosophy of Science0
3- Popper, K.R(1963) Conjectures and Refutations .
 0106730دراسات معاصرة فى فلسفة العلوم ( باللغة اإلنجليزية )
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهدف التعليمااي :اكساااب الطالااب القاادرة علااى معرفااة التيااارات السااائدة فااى دراسااات فلساافة
العلوم المعاصرة من خالل الكتابات األساسية باللغة االنجليزية 0
المحتوى العلمى :
دراسة اتجاه هانسااون فااى فلساافة العلااوم ،مكونااات الثااورة العلميااة ،االتجاهااات المختلفااة
للعلم السوى والعلم الثورى ،أوجه االختالف بين كارل بوبر وبول فبيرانبد ،تطور النظرة لفلسفة
العلوم فى كتابات تولمن 0
المراجــــــــع :
1- lakatos,I(1979) The Methodology of Scientific Research
Programms.
2- Feyerabend,P.(1970) The Against Method.
3- Kuhn,T.s(1970)The Structure of Scientific Revolutions.
 0106731األخالق العلميـــــة
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهاااادف التعليمااااى  :اكساااااب الطالااااب المعرفااااة بالمتعلقااااات االخالقيااااة الضاااارورية للعلااااوم
المعاصرة ،ودراستها من حيث البنية والنتائج وبيان التداخل بين االخالب والعلم0
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المحتوى العلمـــى :
دراسااة االخااالب القليديااة ماان حيااث طبيعته اا وتصااوراتها ونتائجهااا بشااكل عااام كماادخل
لالخالب العلمية ،بيااان كيااف دخلاات التصااورات العلميااة إلااى مجااال األخااالب والنقاااط التااى باادأت
عناادها دعاااوى التحااول إلااى األخااالب العلميااة ،واستقصاااء المعرفااة التااى تكشااف عاان النظريااات
االخالقية فى مجال العلوم الطبية والهندسة الوراثية ،وابعاد الثورة البيولوجية الحديثة ونتائجهااا،
ودراسة الجوانب التطبيقية للهندسة الوراثية أخالقيا0
المراجـع :
1. -Jacques,P.(1977)Ethics Theory and Practice.
2. -Harris,J(1999) The Ethics of Human cloning .
3. -Watters, L.(1997) Reproductive Technologies and Genetics.
 0106732السيبرنتيكـــا
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهدف التعليمى  :تعريف الطالب بأهمية السيبرنتيكا وتداخلها مع العلوم األخرى0
المحتوى العلمــى :
النظرياااة الذاتياااة  ،وأبعادهاااا وجوانبهاااا المختلفاااة ،موضاااوعات االدراك بالوصاااف أو
بطريااق غياار مباشاار ،النظريااة الذاتيااةوجوانبها الموضااوعية والمنطقيااة ،الذاتيااة التجريبيااة  ،تعااد
النظرية الذاتية 0
المراجــع :

1. Feigl, H.(1958) The Mental and Physical.
2. Scriven,M.(1964)The Mechanical Concept of Mind.
3. Smart,(1963) Brain Processes and Incorrigibtity.
4. Ziff,p(1959)The Feelings of Robots.

 المقررات االختيارية (من داخل القسم)
 0106733تاريخ الفلسفة (نظرة نقدية)
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
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الهدف التعليمى  :يهاادف المقاارر إلااى تعريااف الطالااب باألزمنااة التاريخيااة المختلفااة لفلساافة
واتجاهاتها بنظرة نقدية0
المحتوى العلمى :
 بدايات الفكر الفلسفى عند الشرقيين قديما ً0 مرحلة االسطورة االتجاه الطبيعى ودراسة نشأة الوجود ( المدارس الفلسفية السابقة على سقراط ) االتجاه االنسانى عند فالسفة االستنارة وسقراط مرحلة نضج الفلسفة اليونانية ظهور المذاهب الفلسفية الكبرى ( افالطون – ارسطو ) مرحلة الشيخوخة (تدهور الفكر الفلسفى ) ظهور المدارس الفلساافية المتااأخرة ( االبيقوريااة – الرواقيااة – الشااكاك – األفالطونيااةالمحدثة0
المـراجع :
 -1محمااد علااى ابوريااان ن تاااريخ الفكاار الفلساافى  ،ماان طاااليس إلااى افالطااون ،دار
المعرفة الجامعية – 0 1987
 ، ------ -2ارسطو والمدارس المتأخرة0
 -3حربى عباس ،اتجاهات الفكر الفلسفى عند اليونان0
 ،-------- -4اتجاهات التفكير الفلسفى فى العصر الهلليسينى
 -5حربى عباس  ،فى حضارات الشرق القديم0
 -6مااااهر عبااادالقادر محماااد ،شااارح فصاااول ابقاااراط،ط،1ج ،1دار العلاااوم العربياااة
بيروت0 1986 ،
 0106734الدراسات االستشراقية والعلم العربى
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهدف التعليمى  :بيان كيااف أن الدراسااات االستشااراقية حولاات العلاام العربااى ماان العلاام إلااى
التاريخ0
المحتوى العلمــى :
 دراسات المستشرقين للعلم العربى : -1ماكس مايرهوف
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 -2اشتينشنيدر
 -3جولد زيهر
 الشروط المعرفية للعلم العربى0 الشروط المنهجية للعلم العربى0المراجع
 .1مايرهوف  ،العلوم والطب
 .2شاخت ويوزورث  ،تراث اإلسالم
 .3ماهر عبد القادر محمد  ،العلم العرب رؤية واقعية () 2000
 .4ماهر عبد القادر محمد  ،مناهج العلااوم عنااد العلماااء العاارب  :محاولااة فااي الفهاام ،
0 1995
 0106735بحوث فلسفية علمية معاصرة
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهدف التعليمي
بيان كيف أن العلم والفلسفة يشكالن رافدا ً مهما من روافد المعرفة المعاصرة
المحتوي العلمي
دراسة النظرية والقانون وتطور هما في الفكاار العلمااي والفلساافي المعاصاار ،وبيااان قيمااة
االنجاااز العلمااي الفلساافي فااي مجااال المعرف اة العلميااة فيمااا يتعلااق بالنظريااة و القااانون  ،مناقشااة
مشكالت الزمان والمكااان ماان الجوانااب الفساافية و العلميااة فااي الفكاار الفلساافي والعلمااي المعاصاار
وبيان قيمتها المعرفية0
المراجع
)1- Russell, B., Human Knowledge its Scope and limits (1948
 -2محمود زيدان  ،االستقراء العلمي 0 1969 ،
 -3ماهر عبد القادر محمد  ،المنطق االستقرائي 0 1978،
 -4محمد محمد قاسم  ،برتراند رسل 0 1990 ،
 0106736أثر العرب علي الحضارة األوروبية
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهدف التعليمي:
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الكشف عن مراكز انتقال العلوم العربية إلي أوروبا  ،وبيان أهميتها
المحتوى العلمي:
دراسة تأثير العلماء العرب علي أوروبا في الفترة التااي ساايقف عصاار النهضااة  ،دراسااة
منااااهج الجامعاااات األوروبياااة حتاااي القااارن الثالاااث عشااار المااايالدي واعتمادهاااا علاااي المؤلفاااات
والكتابات العربيااة واليونانيااة  ،وساايادة العلااوم العربيااة فااي صااقلية  ،واالناادلس وسااالرنو  ،وبيااان
القيمة الترجمات التي علمت للكتابات العربية من خالل النماذط الممثلة مثل كتابااات اباان النفاايس
والقانون في الطب البن سيناء وغيرها0
المراجـع :
 .1ماهر عبدالقادر محمد ،دراسات وشخصيات فى تاريخ العلم العربى(0)1991
 .2ماااهر عباادالقادر محمااد ،شاارح فصاااول ابقااراط ج ،1دار العلااوم العربيااة ،بياااروت
0 1986
 .3ماهر عبدالقادر محمد ،يحيى النحوى وكتب جالينوس الستة عشر (0 )2002
 .4عبدهللا العمر  ،تاريخ العلوم عند العرب1990 ،
 مقررات اختيارية (من خارج القسم)
 0106737التفكير الناقد
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر إلي تعليم الطالب التفكير الناقد واغاليط الفكروتعويدهم
على التفكير العلمى الناقد0
المحتوي العلمي
 معنى التفكير الناقد اغاليط فكرية انماط التفكير التفكير العلمى التفكير المنطقى الحكم على االشياء بنظرة موضوعية0 التفكير المبدع االبتكار والذكاء -الفكر التحليلى
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المراجع :
 .1محمد السيد محمد  :التفكير الناقد ،منشأة المعارف باإلسكندرية 2000 ،
 .2فؤاد زكريا  :الفلسفة  :أنواعها ومشكالتها ،نهضة مصر2005 ،
 .3فؤاد زكريا  :التفكير العلمى  ،سلسلة عالم المعرفة  ،العدد األول 1978
 0106738علم مقارنة االديان
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهدف التعليمي  :اطالع الطااالب علااى معظاام العقائااد السااماوية ،وغياار السااماوية والتعاارف
على اآلخر واحترام عقائده  ،وحرية التفكير الدينى0
المحتوي العلمي :
ماذا نعنى بعلم مقارنة االديان؟
العقائد السماوية
العقائد غير السماوية
حرية العقيدة
حرية التفكير الدينى
المراجع :
 .1محمد سالم  :العقائد الفلسفية المشتركة  ،مدبولى 2006 ،
 .2د 0مصطفى الشكعة :أسالم بال مذاهب  ،مكتبة األسرة2005 ،
 .3د 0محمد ابورحمة :االسالم والديانية المصرية القديمة ،مدبولى 2005 ،
 .4د0انشراح ابراهيم :تعليم التفكير االبداعى ،الدار المصرية اللبنانية 2005
 0106739الفلسفة االجتماعية
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهاادف التعليمااي  :اطااالع الطااالب علااى دور الفلساافة االجتماعيااة فااى تغيياار المجتمااع إلااى
األفضل عن طريق مساعماتها فى التنمية الريفية والحضرية وعالط مشكالت المدنية 00الخ
المحتوي العلمي :
 تطور النظم االجتماعية وأثرها على الفرد والمجتمع ميادين علم االجتماع -العلم والبحث العلمى فى االجتماع االنسانى0
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 دور المتغيرات االجتماعية فى تغيير المجتمع دور المتغيرات االجتماعية فى التنمية الريفية0،، -

،،

،،

،، ،،

الحضرية0

 دور الفلسفة االجتماعية فى حل مشكالت المدنية0 علم االجتماع األخالقى0 علم اجتماع المرأة الفلسفة االجتماعية وعالقاتها بالتنمية السياسية0المراجع :
 .1محمد الطاهر بن عاشور :اصول النظام االجتماعى فى اإلسال  ،دار السالم
0 2006
 .2ماهر ابوالمعاطى  :الخدمة االجتماعية فى مجال رعاية المسنين ،زهراء
 .3الشرق0 2006 ،
 .4د 0سامية الساعاتى :المرأة والمجتمع المعاصر،الدار المصرية السعودية
 .5د 0عزة خليل  :الحركات االجتماعية فى العالم العربى،مدبولى0 2006،
 .6حسين عبدالحميد :الفلسفة االجتماعية ،المكتب الجامعى الحديث0 2001،
7- Peter Taylor-Gooby: Social Change, New York,1991 Colw :
Socialism in Evolution
 0106740األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية
محــاضـرات
 2ســاعـة معتمــدة
الهدف التعليمي  :تعليم الطالب معنى االنثروبولوجيااا وكيااف انهااا تنقساام إلااى انثروبولوجيااا
اجتماعية واخرى ثقافية واالنثروبولوجيا الثقافيااة اليااوم تلعااب دورا ً خطياارا ً فااى تعريااف الشااعوب
بعاداتها وتقاليدها وقيمها وعقائدها االمر الذى يساعد على فهم االخر والتعايش معه0
المحتوي العلمي :
 نشأة االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية وتطورها0 أهم الرواد المؤسسين0 موضوعات االنثروبولوجيا الثقافية وعالقتها بمفهوم الثقافة0 -االنثروبولوجيا االجتماعية وعالقتها بمفهوم المجتمع0
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 القضايا البحثية نظريا وتطبيقيا ًالمراجع :
 .1ايفانزبريتشارد:االنثروبولوجيا االجتماعية  ،ترجمة د0احمد أبوزيد ،
 .2محمد الجوهرى ،المدخل إلى االنثروبولوجيا
 .3محمد عباس :

االنثروبولوجيا الثقافية
،،

 .4فاروق اسماعيل ،، :

5- Robert Merton : Contemporary Social Problems, New
York,1971

.4شعبة فلسفة السياسة
 المــواد اإلجبـــاريـــة

أوالً :درجــة المــاجستير

 0106662مناهج البحث في العلوم السياسية
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب باالطرب أو المناااهج المسااتخدمة فااي
البحوث السياسية.
المحتوى العلمي:
الطرب المستخدمة في البحوث السياسية :
 المنهج الفلسفي * المنهج التاااريخي * الماانهج المقااارن * البحااث االمبريقااي * الماانهج
اإلحصائي
المراجع :
 .1حسن صعب  :علم السياسة
 .2صادب ربيع  :نظرية التحليل السياسي
 .3محمد طه بدوي  :النظرية السياسية
 0106663حقوق اإلنسان
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بحقوب اإلنسان ومصادره وآلياته.
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المحتوى العلمي:
*التعريف بحقوب اإلنسان 0
*مصادر حقوب اإلنسان ( الدينية  ،السياسية  ،الفلسفية والدستورية )
*تصنيفات حقوب اإلنسان والحريات األساسية 0
*ضمانات حقوب اإلنسان في التشريعات الوطنية والدولية 0
*آليات حماية حقوب اإلنسان 0
*الحماية الدولية لحقوب اإلنسان 0
المراجع :
 .1أحمد الرشيدي  :حقوب اإلنسان  ،دراسة مقارنة في النظريااة والتطبيااق دار الشاارب
الدولية القاهرة  2003م
 .2أحمد جمال  :حقوب اإلنسان  ،عمان  1988م
 0106664مذاهب وأيديولوجيات
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمعني اإليااديولوجيا  ،والعالقااة بااين
اإليديولوجيا والمذهب السياسي
المحتوى العلمي:
معني اإليديولوجيا  0بين اإليديولوجيا والمذهب السياسياإليديولوجيا وفلسفة السياسة 0اإليديولوجيا والثقافة 0اإليديولوجيا والدين0اإليديولوجيا السياسية عند ماركسالعالقة بين اإليديولوجيا والسياسة عند كارل مانهايم*الليبرالية *االشتراكية

*الديمقراطية 0

المراجع :
 .1عبد الرحمن خليفة  :أيديولوجية الصراع السياسي
 .2عبد م العروي  :مفهوم اإليديولوجيا
 .3عبد السالم بنعبد العالي  :الميتافيزيقيا –العلم واإليديولوجيا
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 0106665نظم سياسية
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالنظرية العامة للدولة وعناصرها
المحتوى العلمي:
النظرية العامة للدولة وعناصرها-سيادة الدولة

الشخصية القانونية للدولة 0

النظريات المفسرة لنشأة الدولة 0-أنواع الدول

وظائف الدول 0

نظام الحكم في الدول 0الصور الرئيسية لألنظمة السياسية المعاصرة 0المراجع :
 .1محمود إسماعيل  :دراسات في العلوم السياسية
 .2محمد سو يلم العمري  :النظم السياسية والحكومات المقارنة
 .3إبراهيم شيحا  :دراسات في النظم السياسية  ،الدار الجامعية بيروت  1980م
 0106666الفكر السياسي الغربي
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالفكر السياسي خالل العصور المختلفة
في الغرب والنظريات السياسية المعاصرة.
المحتوى العلمي:
 الفكر السياسي عند االغريق0 النظريات السياسية خالل العصر الروماني والعصور الوسطي0 النظريات السياسية خالل عصر النهضة والعصر الحديث0 النظريات السياسية المعاصرة0المراجع :
 .1علي عبد المعطي  :الفكر السياسي الغربي
 .2جورط سباين  :تطور الفكر السياسي في خمسة أجزاء

298

الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

 0106667الفكر السياسي في الحضارة اإلسالمية
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بالمبااادئ األساسااية ل سااالم وكيانااه
السياسي ورواد فكره.
المحتوى العلمي:
المبادئ السياسية األساسية في اإلسالم0عناصر الكيان السياسي في اإلسالم0رواد الفكر السياسي في اإلسالم0*ابن أبي الربيع

*الفارابي

*الماوردي

*الغزالي

*ابن تيمية

المراجع :
 .1جالل شرف  :خصائص الفكر السياسي في اإلسالم
 .2عبد الرحمن خليفة :علم السياسة اإلسالمي  ،دار المعرفة الجامعية  1991م
 0106668القانون الدولي العام
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بالقااانون الاادولي نشااأته  ،وتطااوره،
المنظمات الدولية..
المحتوى العلمي:
-1التعريف بالقانون الدولي العام وخصائصه الرئيسية
-2نشأة القانون الدولي العام وتطوره0
-3ماهية المنظمة الدولية0
-4الهيكل التنظيمي للمنظمة الدولية0
-5االتفاقات الدولية وأنواعها0
-6إبرام المعاهدات ومراحلها0
-7آثار المعاهدات في مجال النظام القانوني الداخلي لكل من اطرافها0
-8انقضاء المعاهدات0
 -9العرف  :أركانه وطبيعته 0
 -10قرارات المنظماتالدولية0
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-11النظام القانوني للمسئولية الدولية0
المراجع :
 .1محمد السعيد الدقاب  :أصول القااانون الاادولي  ،دار المطبوعااات الجامعيااة إسااكندرية
 1986م
 .2محمد سااامي عبااد الحميااد  :أصااول القااانون الاادولي العااام  ،مؤسسااة الثقافااة الجامعيااة
إسكندرية  1981م
 0106669نصوص سياسية بلغة أوروبية
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلااى تاادريب الطااالب علااى قااراءة النصااوص الفلساافية
بلغة أجنبية.
المحتوى العلمي:
 قراءة لنصوص بعض فالسفة وعلماء السياسة وترجمتها والتعليق عليها
 التعريف بأهم المصطلحات السياسية0
المراجع:
 نصااوص مختااارة ماان اعمااال فالساافة وعلماااء السياسااة قااديما وحااديثا وترجمتهااا  ،وكتابااةالمقال السياسي والتعريف بالمصطلحات السياسية 0

 المواد االختيارية من داخل القسم
 0106670النظام السياسي المصري
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهااادف التعليماااي :يهااادف هاااذا المقااارر إلاااى تعرياااف الطاااالب بالدساااتور المصاااري ،وتطوراتاااه
التاريخية ،ووضعه الحالي..
المحتوى العلمي:
التطورات التاريخية للدستور الحالي – وضع الدستور الدائمتكوين السلطات0رئيس الجمهورية  :طريقة اختياره  ،مده الرئاسة  ،واهم واجباته0تعين المواطنين وعزلهم

-رقابة دستورية القوانين 0
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مجلس الشعب واختصاصاته 0-شروط تكوين األحزاب السياسية 0

نظام االنتخاب في مصرالحصانة البرلمانية0المـراجـع:

 قراءات متنوعة في كاال مااا يتعلااق بالدسااتور المصااري واختصاصااات رئاايس الجمهوريااةونظام االنتخاب في مصر..
 0106671تطور الفكر السياسي
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالفكر السياسي في الحضااارات
المختلفة من حضارات الشرب القديم حتى العصور الحديثة.
المحتوى العلمي:
الفكر السياسي في حضارات الشرب القديم 0الفكر السياسي في الحضارة اإلغريقية0الفكر السياسي في عهد الرومان0الفكر السياسي في العصور الوسطي0–الفكر السياسي في اإلسالم0
الفكر السياسي في العصور الحديثة :*فلسفة القانون الطبيعي

*فلسفة القومية ( ميكيافيلي )

( هوبز والحكم المطلق ) جون لوك والحكم الدستوري0
* الفلسفة الفردية

*الفلسفة االشتراكية

*الماركسية بعد ماركس0

المراجع :
 .1جورط سباين  :تطور الفكر السياسي
 .2علي عبد المعطي  :الفكر السياسي الغربي
 .3إبراهيم شلبي  :تطور الفكر السياسي
 0104644الجغرافيا السياسية (قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية)
 0106604الفلسفة الحديثة (شعبة الفلسفة وتاريخها)
 0106605فلسفة معاصرة (الفلسفة وتاريخها)
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 0106672منظمات عالمية وإقليمية
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالعالمية واإلقليمية.
المحتوى العلمي:
*المنظمات العالمية  :هيئة األمم المتحدة وتشمل :
 -الجمعية العامة

 -محكمة العدل الدولية -مجلس الوصاية

 -مجلس األمن

 المجلس االقتصادي واالجتماعي 0 وكالة أغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 0*المنظمات األقليمية  :وتشمل :
 -منظمة الوحدة األفريقية

 جامعة الدول العربية منظمة األقطار المصدرة للبترول OPEC -المجموعة األوروبية والموحدة

 -منظمة التجارة الحرة األوروبية

 -مجموعة السبعة الكبار

 -منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 -منظمة حلف شمال األطلنطي

 -رابطة كمنولث األمم

 منظمة أقطار جنوب شرب آسيا -سوب الكاريبي المشترك

 -منظمة الشرطة الجنائية الدولية ( االنتربول)

 مجلس التعاون لدول الخليج العربي 0المراجع :
 .1حافظ غانم وعائشة راتب  :المنظمات الدولية والمتخصصة
 .2حسن العطار  :المنظمات الدولية اإلقليمية والمتخصصة
 0106673التاريخ الدبلوماسي
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريااف الطااالب بالتمثياال الدبلوماسااي مبرراتااه،
ومصدره القانوني ،مهام البعثات الدبلوماسية..
المحتوى العلمي:
مبررات التمثيل الدبلوماسي-المصدر القانوني للوظيفة الدبلوماسية
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المبادئ التي تحكم النظام الدبلوماسيتشكيل البعثاتمهام البعثات الدبلوماسيةامتيازات المبعوثين الدبلوماسيين وحصاناتهمالوضع الحالي للنظام الدبلوماسي*االنتهاكات المسخرة للنظام الدبلوماسي
*التضاؤل النسبي لدول البعثات الدبلوماسية
المراجع :
 .1علاااي صاااادب اباااو هياااف  :القاااانون الدبلوماساااي  ،منشاااأة المعاااارف –اإلساااكندرية ،
 1971م
 0106674السياسة وقياس الرأي العام
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالرأي العام تعريفه ،أنواعااه ،ومظاااهره
اإليجابية والسلبية..
المحتوى العلمي:
تعريف الرأي العامأنواع الرأي العامأركان الرأي العامالمظاهر اإليجابية والسلبية للرأي العامقياس الرأي العامالعوامل المؤثرة في تكوين الرأي العامالمراجع :
 .1سعيد سراط  :الرأي العام  ،مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصرة 0
 0106675اإلعالم السياسي
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بوسااائل اإلعااالم واالتصااال الحديثااة،
والصحافة ،والرأي العام.
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المحتوى العلمي:
تطور وسائل األعالم واالتصال الحديثة 0 -التعليم

-الصحافة وتكوين الرأي العام

دور اإلذاعة في تكوين الرأي العام -المؤتمرات-دور التلفزيون في تكوين الرأي العام

 -االجتماعات

-السينما والمسر والموسيقي

 -الندوات

 الثقافة العامة 0المراجع :
 .1جيهان رشتي  :اإلعالم ونظرياته في العصر الحديث
 .2سحر حسين  :بحوث اإلعالم – األسس والمبادئ
 .3إسماعيل سعد  :االتصال واإلعالم السياسي
 0106613فلسفة الجمال (شعبة الفلسفة وتاريخها)
 0106676سياسيات عربية
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بجغرافيااة العااالم العربااي ،القضااايا
العربيةوالسياسية والعسكرية..
المحتوى العلمي:
 جغرافية العالم العربي وأهميته االستراتيجية رؤية الغرب الي العرب قضايا اإلصال والتحديث في العالم العربي ومشروع الشرب األوسط الكبير 0 القضايا العربية السياسية والعسكرية واألمنية 0*القضية الفلسطينية -قضية العراب –حروب الخليج الثالثة 0
*قضية اآلمن العربي *قضية المياه في العالم العربي واألخطار اإلسرائيلية 0
*قضايا الجاليات العربية واإلسالمية في الغرب0
المراجع :
 .1أحمد محمد جمال  :مأساة السياسة العربية التخصصية
 .2مدحت حسنين :السياسة العربية  ،بشأن دواعيها واألهداف المرجوة منها 0
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 0106677التنمية السياسية
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب باالتجاهات النظرية فااي دراسااة
قضايا التنمية السياسية ومفهومها.
المحتوى العلمي:
االتجاهات النظرية في دراسة قضايا التنمية السياسية 0*مفهوم التنمية السياسية والمداخل النظرية السائدة في دراسات التنمية السياسية 0
قضايا التنمية السياسية :*قضايا بناء المؤسسات السياسية 0
*قضية التكامل واالستقرار السياسي 0
*قضية الحرية السياسية0

*قضية الديمقراطية0
المراجع :

 .1السيد عبد الحلاايم الزيااات  ،عاااطف غيااث  :التنميااة السياسااية ( دراسااة فااي االجتمااع
السياسي)
 .2ناجي شراب  :التنمية السياسية  ،دراسة في النظريات والقضايا 0
 0106633اإلسالم وقضايا العصر (شعبة الفلسفة اإلسالمية)
 0106678االقتصاد السياسي
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي:يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بعلم االقتصاد السياسي
المحتوى العلمي:
تعريف علم االقتصاد السياسي -اجتماعية علم االقتصاد السياسي 0 الفروع األساسية لعلم االقتصادالسياسي0السياسة االقتصادية والقرار االقتصادي ودور رجل االقتصاد 0المشكلة االقتصادية والمسألة االقتصادية 0مناهج البحث في التحليل االقتصادي 0الحاجات والموارد االقتصادية 0المراجع :
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 .1محمد حامد دويدار  :أصول االقتصاد السياسي
 .2محمد فهمي حسين  :مبادئ االقتصاد السياسي
 0106679مشكالت سياسية معاصرة
محــاضـــرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأهم قضايا القرن العشرين.
المحتوى العلمي:
أهم قضايا القرن العشرين :
 -اآلمن القومي

 -التنمية

 -التلوث البيئي

 تورة التكنولوجيا ونقل المعلومات -الحرب الكيماوية والبيولوجية 0 -العنف واإلرهاب -الطاقة -المخدرات

 -المشكلة السكانية

 -سوب أوروبية مشتركة ووحدة أوروبية

 -وحدة ألمانيا

 نظام الحكم الديمقراطي الغربي ( نظام البرلماني المتعدد األحزاب ) تطور الديمقراطية الغربية 0 المذاهب االجتماعية ( االشتراكية )*االشتراكية الطوباوية

*االشتراكية العلمية

*االشتراكية الديمقراطية 0

المراجع :
 .1عباااد الباساااط الجمااال  :عصااار الهندساااة الوراثياااة باااين الااادين والعلااام  ،دار القااااهرة ،
 2000م
 .2حسين أبو الفتح  :علم البيئة  ،جامعة الملك سعود الرياض  1995،م
 .3إسااماعيل  :الدولااة فااي الفكاار العربااي الحااديث  ،دراسااة فكريااة فلساافية  ،دار الفجاار
القاهرة 1999

ثانيًا :درجــــة الدكتـــــــوراه
 المقــررات اإلجبارية
 0106741العالقات الدولية (باللغة اإلنجليزية)
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي  :يهدف إلي التعريف بالعالقات الدولية وعالقتها بالعلوم األخري0
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المحتوي العلمي:
 العالقات السياسية الدولية ( طرب الدراسة ومناهج البحث ) خصائص النظام السياسي الدولي ومراحله دور االيديولوجية في العالقات الدولية أثر التطور التكنولوجي علي أهمية العوامل االيديولوجة في العالقات الدولية أثر القومية في العالقات الدولية ماهية العالقات الدولية وعالقتهااا بااالعلوم األخااري ( قااانون دولااي – سياسااة خارجيااة –دبلوماسية )
 المتغيرات المؤثره في العالقات الدولية اشكاليات الصراع والحرب في العالقات الدولية األمن الدولي والعالقات السياسية الدولية ثوره المعلومات الدوليةالمراجع :
 .1شامر الخزرجي  :العالقات السياسية الدولية  2005 ،م
 .2إسماعيل صبري مقلد  :العالقات السياسية الدولية 1991 ،م
 0106742قراءات سياسية بلغة أجنبية
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي  :يهدف إلي معرفة كيفية قراءة النص وترجمتة والتعليق عليه0
المحتوي العلمااي :نصااوص سياسااية مختااارة ماان كبااار فالساافة ومفكااري السياسااة فااي العااالم
الغربي الحديث والمعاصر
 التعليق علي تلك النصوص باللغة األوروبية ترجمة أهم المصطالحات السياسيةالمراجـع:
 نصوص متنوعة 0106743النظريات السياسية عند اليونان والرومان
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي  :يهدف المقرر إلي التعريف بالنظريات السياسية والرمانية وأهم ممثليها
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المحتوي العلمي:
أ -اليونان
 فكرة الدستور والدستورية نظرية العدالة عند أفالطون نظريو الدولة عند أفالطون و أرسطو فكرة القانون الطبيعي الرواقيون والدولة العالمية الموسسات السياسية ( الجمعية ) المجلس  /المحاكمب -روما
 شيشرون وفكرة الدولة الكاملة فكرة الدستور المختلط والتطور التاريخي للدساتير سينيكا و االتجاه الدينيالمراجع :
 .1ارنست باركر  :النظرية السياسية عند اليونان
 .2جورج سباين  :تطور الفكر السياسي 2 ،1
 .3بطرس غالي  -خيري عيسي  :المدخل إلي علم السياسة
 .4إبراهيم درويش  :النظرية السياسية في العصر الذهبي  ،النهضة العربية 1973م
 0106744السياسة واالستراتيجية
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهاادف التعليمااي  :يهاادف المقاارر إلااي القاااء الضااوء علااي السياسااة واالسااتراتيجية فااي الشاارب
األوسط
المحتوي العلمي :
 السياسة واالستراتيجية في الشرب األوسط األهمية السياسية واالستراتيجية للشرب األوسط البترول – كعامل في أهمية الشرب األوسط استعمار أفريقيا العالم اإلسالمي في مصاف االستعمار -في أعقاب الحرب  :النتائج العامة للحرب في الشرب األوسط 0
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المراجع :
.1حسين النجار  :السياسة واالستراتيجية في الشرق األوسط
 0106745الوثائق السياسية ( دراسة تحليلية مضمون )
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي  :يهدف المقرر إلي دراسة الوثائق السياسية واإلتفاقات التي تـضمتنها0
المحتوي العلمي:
 االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  1960م االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري  1965ماالتفاقية الخاصة بالرب  1926م اتفاقية تحريم السخرة  1957م المباديء األساسية لمعاملة السجناء  1990م إعالن حماية جميع اإلشخاص من االختفاء القسري  1992م ضمانات تكفل الذين يوجهون عقوبة األعدام  1984م إعالن بشأن حق الشعوب في السلم  1984م قرار السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية  1962م إعالن الحق في التنمية  1986مالمراجع :
 .1محمود بسيوني  :الوثائق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان  ،مجلدان 2003م
 المقررات االختيارية( من داخل القسم)
 0106746األمم المتحدة ونظم المعلومات
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف التعريف عن مباديء األمم المتحدة واالجهزة الرئيسية0
المحتوي العلمي :
 االحكام العامة لمنظمة األمم المتحدة أهداف ومباديء األمم المتحدة -االحكام الخاصة بعضوية األمم المتحدة
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 االجهاااازة الرئيسااااية لألماااام المتحاااادة ( الجمعيااااة العامااااة ) مجلااااس األماااان االقتصاااااديواالجتماعي في محكمة العدل 0
 نشاطات األمم المتحدة طريقة تكون المنظمة الصفة القانونية للمنظمةالمراجع :
 .1عبد العزيز سرحان  :األمم المتحدة  1986 ،م
 .2مصطفي سالمة

 :األمم المتحدة  1986 ،م

 .3شارل شومون

 :منظمة األمم المتحدة  ،ترجمة جورج شرف 1986م

 0106747اإلعالم ونظم المعلومات
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي  :التعرف علي ماهية االعالم واخالقياته وحقوب الصحفيين ونظم المعلومااات
والقنوات الفضائية وغيرها
المحتوي العلمي:
* نظم المعلومات

*اإلعالم
 -حرية اإلعالم

 -مفهوم نظم المعلومات وأنوعها

 -الحكومة والرأي اآلخر

 -تحليل المفاهيم األساسية للمعلومات

 -اإلعالم والعدالة

 -معرفة في نظم الحاسب اآللي

 -تنظيم حرية الصحافة

 -دور نظم المعلومات اإلسترتيجية في التنظيم

 أخالقيات الصحافة االفراد وملكية الصحف واجبات الصحفيين حقوب الصحفيين حرية اإلعالم السينمائي حرية اإلعالم االلكتروني في مصر* االذاعات األهلية االلكترونية * االذاعات الحكومية * التليفزيون المصري
* القنوات الفضائية * قانون تنظيم االتصاالت
المراجع :
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 .1ماجد الحلو  :حرية اإلعالم والقانون  ،منشأة المعارف اإلسكندرية 2006م
 .2سونيا بكري :نظم المعلومات اإلدارية  ،اإلشعاع اإلسكندرية  1997م
 0106748الفكر العربي وااليديولوجيات المعاصرة
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهاادف التعليمااي  :التعاارف علااي ماهيااة الفكاار العربااي وعالميااة الثقافااة وخصوصااية الثقافااة
العربية مع دراسة تحليلية نقدية للسياسات الثقافية 0
المحتوي العلمي:
 الثورة الفرنسية وتنوير الفكر العربي المعاصر التنوير وقضية العلمانية في الفكر العربي المعاصر سلفية الليبرالية التكامل الثقافي العربي في عصر العولمة عالمية الثقافة وخصوصية الثقافة العربية احياء الثقافة العربية المشتركة تحليل نقدي للسياسات الثقافيةالمراجع :
 .1مالااك باان نبااي  :مشااكلة االفكااار فااي العااالم اإلسااالمي ترجمااة بسااام بركااة أحمااد منصااور
دمشق  1988م
 .2عاطف العراقي :العقل والتنوير في الفكر العربي المعاصر  1995م
 .3عزيز الحبابي :مفاهيم مهمة في الفكر العربي المعاصر  1990م
 0106749نظرية الصراع السياسي
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي :التعرف علي ماهية الصراع وجذوره وعوامله المختلفة ونظريات تفسيره0
المحتوي العلمي:
 الصراع واالستقرار السياسي عوامل الصراع( عامل بيئي -عامل سياسي -عامل اجتماعي -عاما ايديولوجــي – عــــــامل اقتصادي)
 -الصراع المحلي والصراع الدولي
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 دراسات تطبيقية علي الصراع الداخلي والصراع الخارجي العالقات السلبية وااليجابية بين الصراع الداخلي والخارجي الحرب والصراع السياسي الحرب واالستقرار الداخلي الصراع والثورة الصراع والمعرفة السياسيةالمراجع :
 .1عبد الرحمن خليفة  :ايديولوجية الصراع السياسي 1999
 .2حسن صعب

 :علم السياسة

 0106750النظم والمذاهب السياسية في اإلسالم
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي  :التعرف علي ماهية التشريع اإلسالمي وأحكامه المختلفة ومصادره ودراسة
العالقة بين الحاكم والمحكوم وتطبيقات مبدأ المشروعية في النظام اإلسالمي0
المحتوي العلمي:
* أهم خصائص التشريع اإلسالمي
 تشريع إلهي تشريع وضعي القرآن واألحكام العامة في ميدان المعامالت المرونة أو عدم الصمودأدلة مرونة أحكام التشريع اإلسالمي
القرآن – السنه – االجماع – نهج الصحابة – عهد الخلفاء الراشدين
 العالمية التيسير والتخفيف رو االعتدال االخذ بسعة التدرط* مبدأ المشروعية في النظام اإلسالمي والنظمة المعاصرة
 نظرية السيادة في الفقه اإلسالمي أختيار رئيس الدولة ومدي تغير السلطة بالقانون -وضع السلطة في النظام اإلسالمي
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 أسس العالقة بين الحاكم والمحكوم ضمانات المشروعية ( والية  ،القضاء  ،الشوري ،الرقابة الشعبية ) المشروعية بين اإلسالم والنظام األنجليزي المشروعية بين اإلسالم والنظام الفرنسي تطبيقات مبدأ المشروعية في النظام اإلسالمي( النبوه  ،الخلفاء الراشدين  ،االمويين  ،العباسيين العثمانيين )
* الشرعية السياسية للسلطة وأساس طاعتها في المجتمع اإلسالمي
المراجع :
 .1عبد الحميد متولي :اإلسالم ومباديء نظااام الحـــااـكم  ،منشااـأة المعـــااـارف اإلسااكندرية ،
 1976م
 .2عبد الجلياال محمااد علااي  :مباادأ المشااروعية فااي الاانظم اإلســـــااـالمي واألنظمااة القانونيااة
المعاصرة ،عالم الكتب القاهرة 1984 ،م
 .3صبحي عبده سعيد :السلطة السياسية في المجتمع اإلسالمي جامعة القاهرة1991م

 مقررات اختيارية( من خارج القسم):
 0109708االنثروبولوجيا المعرفية(قسم األنثروبولوجيا)
 0106751جغــــرافيــا األقليــات
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي  :يهدف المقرر إلى التعريف باألقليات وأنواعها وكيفية توزيعها ومشاكلها0
المحتوي العلمي:
 تعريف األقليات  :دينية – لغوية – عرقية– ثقافية أنواع األقليات توزيع األقليات مشاكل األقليات نماذط مختارة  :كويبك – البوسنة والهرسك – األكراد – األرمن0المراجع :
 .1د0فتحى أبو عيانه  :الجغرفيا السياسية
 .2د0فايز العيسوى  :الجغرافيا السياسية المعاصرة-
 .3د0عبدالعظيم احمد  :مشكالت فى الجغرافيا السياسية 0
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 0106752القانون الدستوري والنظم السياسية
محاضــرات
 2ساعـة معتمـدة
الهدف التعليمي :يهدف المقرر إلي التعريف بالقانون الدستوري والنظم السياسية مع التركيز
علي مبحث الدولة والحقوب والحريات العامة0
المحتوي العلمي:
* النظم السياسية
 صور الديمقراطية السياسية ( ديمقراطية مباشرة وغير مباشرة ) مبدأ الفصل بين السلطات الديمقراطيات االشتراكية الدولة ( أركانها  ،أشكالها  ،أصلها ونظرياتها ) الحكومات وأشكالها الحقوب والحريات العامة الدولة والحكومة والدستور* القانون الدستوري
 الشرعية الدستورية أنواع الدساتير والتعريف بها المعني التاريخي للقانون الدستوري المعني الشكلي للقانون الدستوري المعني الموضوعي للقانون الدستوري مصادر القانون الدستوري حذف وصنع الدساتير سمو الدساتير والرقابة علي دستورية القوانين تشكيل المحكمة الدستورية العليا تعديل الدستور تطور الدساتير المصرية ماقبل ثورة يوليو  1952معهد محمد علي – عهد إسماعيل – عهد توفيق – عهد عباس حلمي – عهد فؤاد
– عهد فاروب 0
المراجع :
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ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

 .1صالح فوزي  :المحيط في الاانظم السياسااية والقااانون الدسااتوري  ،دار النهضااة العربيااة ن
 1973م
 .2فؤاد العطار  :النظم السياسية والقانون الدستوري  ،دار  1972م
 .3أحمد فتحي سرور  :القانون الجنائي الدستوري  ،دار الشروق القاهرة
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

التخصــصـــات

القســـم العلمـي

االجتمــاع
الرقم الكودي()07
أوالً :يمنح القسم دبلومات مهنية في:
 دبلوم التنمية االجتمـاعاـة -دبلـوم الـرأى العـام

ثانيا :يمنح القسم درجتي الماجستاــر
ً
والدكتوراه:
درجة الماجستار (  50ساعة معتمدة)

 .1االجتمـــاع
 .2االتصال واإلعالم

درجة الدكتوراه ( 60ساعة معتمدة)

أو ًال :الدبلومات المهنية
 .1دبلوم التنمية االجتمـاعاـة (24ساعة معتمدة)
الرقم
الكودي

أوالً :المقررات اإلجبارية(  12ساعة معتمدة)

الساعات المعتمدة

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

 0107501علم االجتماع الريفي والحضري

2

-

-

2

 0107502المجتمعات الجديدة والمستحدثة

2

-

-

2

 0107503سياسات التنمية االجتماعية

2

-

-

2

متطلب
سابق
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

2

-

-

2

 0107505إحصاء ومناهج بحث

2

-

-

2

 0107506موضااااوع خاااااص فااااي التنميااااة االجتماعيااااة

2

-

-

2

0107504

اقتصاديات التنمية

(تطبيقي)

ثانيا :المقررات االختيارية( 12ساعة معتمدة)
ً
اختار الطالب 6مقررات 12( =2xساعة معتمدة)

الرقم
الكودي

الساعات المعتمدة
المقــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

 0107507اإلرشاد الحضري واإلعالمي

2

-

-

2

 0107508قضايا التنمية السياسية

2

-

-

2

 0107509البناء الطبقي في المجتمعات النامية

2

-

-

2

2

-

-

2

 0107511التغير ودراسات المستقبل

2

-

-

2

 0107512الثقافات الفرعية

2

-

-

2

 0107513قضايا ومشكالت التنمية الحضرية

2

-

-

2

 0107514اإلسكان ومشكالت العشوائيات

2

-

-

2

 0107515الصناعات الصغيرة والحرفية

2

-

-

2

0107510

علم اجتماع التنمية

متطلب
سابق

 .2دبلوم الرأى العــام ( 24ساعة معتمدة)
الرقم
الكودي

أوالً :المقررات اإلجبارية(  12ساعة معتمدة)

الساعات المعتمدة

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

 0107516نظريات الرأى العام

2

-

-

2

 0107517قياس الرأى العام

2

-

-

2

 0107518وسائل اإلعالم والرأى العام

2

-

-

2

 0107519الرأى العام في النظم السياسية المختلفة

2

-

-

2

 0107520القيم واالتجاهات االجتماعية

2

-

-

2

 0107521موضوع خاص في الرأى العام

2

-

-

2

متطلب
سابق
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

ثانيا :المقررات االختيارية( 12ساعة معتمدة)
ً
اختار الطالب 6مقررات 12( =2xساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

 0107522الرأى العام واأليديولوجية

2

-

-

2

 0107523تكنولوجيا االتصال في مجال الرأى العام

2

-

-

2

 0107524إحصاء إعالمي

2

-

-

2

 0107511التغياااار ودراسااااات المسااااتقبل(دبلوم التنميااااة

2

-

-

2

االجتماعية)
 0107525القوى االجتماعية وتشكيل الرأى العام

2

-

-

2

 0107526الرأى العام وصنع القرار

2

-

-

2

متطلب
سابق
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

ثانيا :درجتا الماجستاــر والدكتـوراه:
ً
.1تخصص االجتمــاع

أو ًال :درجة الماجستار(  50ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية(  24ساعة معتمدة)

الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

 0107601االتجاهااات الحديثااة والمعاصاارة فااي نظريااة

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

3

-

-

متطلب
سابق

3

علم االجتماع
 0107602علم االجتماع وقضايا التنمية المستدامة

3

-

-

3

 0107603تراث علم االجتماع بلغاة أجنبيااة ( فرنسااي،

3

-

-

3

إنجليزي ،إيطالي ،ياباني ،صيني)
 0107604سوسيولوجيا مشكالت المجتمع المصري

3

-

-

3

 0107605االتجاهات الحديثة والمعاصاارة فااي منهجيااة

3

-

-

3

البحث االجتماعي
 0107606المعالجة اإلحصائية للبحوث االجتماعية

3

-

-

3

 0107607القضايا السياسية المعاصرة

3

-

-

3

 0107608موضوع خاص في علم االجتماع ()1

3

-

-

3

ثانيا :المقررات االختيارية ( 8ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  4مقررات 8( =2xساعات معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

 0107609كيفية كتابة الرسالة العلمية

2

-

-

2

 0107610اسااااااتخدام الحاسااااااب اآللااااااي فااااااي العلااااااوم

2

-

-

2

االجتماعية
 0107611المناهج الكيفية في العلوم االجتماعية

2

-

-

2

 0107612مجتمـع المعـرفـة

2

-

-

2

 0107613المشكالت االجتماعية والسلوك االنحرافي

2

-

-

2

 0107614العولمة والهوية الثقافية

2

-

-

2

 0107615علم االجتماع وإدارة األزمات

2

-

-

2

عدد ساعات رسالة الماجستار(  18ساعة معتمدة)

متطلب
سابق
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

ثانيا :درجـة الدكتـوراه ( 60ساعة معتمدة)
ً
أوالً :المقررات اإلجبارية ( 15ساعة معتمدة)

الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

 0107701دراساااات متقدماااة فاااي منهجياااة البحاااث فاااي

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

5

-

-

متطلب
سابق

5

العلوم االجتماعية
 0107702االتجاهات النقدية في علم االجتماع

5

-

-

5

 0107703موضوع خاص في علم االجتماع ()2

5

-

-

5

ثانيا :المقررات االختيارية (  6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  3مقررات  6 ( =2xساعات معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

 0107704التحلياااااال السوساااااايولوجي لبنيااااااة المجتمااااااع

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

3

-

-

متطلب
سابق

3

المصري
 0107705أخالقيات البحث في العلوم االجتماعية

3

-

-

3

 0107706النظم االجتماعية

3

-

-

3

 0107707التنظيمات االجتماعية

3

-

-

3

عدد ساعات رسالة الدكتـوراه (  39ساعة معتمدة)
 .2تخصص االتصـال واإلعــالم

أو ًال :درجة الماجستار(  50ساعة معتمدة)
الرقم
الكودي

أوالً :المقررات اإلجبارية (  24ساعة معتمدة)

الساعات المعتمدة

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

 0107616االتجاهات المعاصرة في نظريات االتصال

3

-

-

3

 0107617االتجاهات المعاصرة في بحوث اإلعالم

3

-

-

3

 0107618تكنولوجيا االتصال والمعلومات

3

-

-

3

 0107619المعالجات اإلحصائية للبحوث اإلعالمية

3

-

-

3

 0107620اإلعالن وحمالت التسويق االجتماعى

3

-

-

3

متطلب
سابق
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

 0107621االتجاهات الحديثة في دراسات الرأى العام

3

-

-

3

 0107622نصوص إعالمية بلغة أجنبية

3

-

-

3

 0107623قاعة بحث في القضايا اإلعالمية

3

-

-

3

ثانيا :المقررات االختيارية ( 8ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  4مقررات 8( =2xساعات معتمدة)

الرقم
الكودي

الساعات المعتمدة
المقــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

 0107624استراتيجيات الدعاية واإلقناع

2

-

-

2

 0107625االتجاهات المعاصرة في العالقات العامة

2

-

-

2

 0107626التحرير الصحفى وتقنياته

2

-

-

2

 0107627نظم اإلعالم الدولي

2

-

-

2

 0107628إنتاط البرامج اإلذاعية والتلفزيونية

2

-

-

2

 0107629استطالعات وقياسات الرأى العام

2

-

-

2

 0107630اإلخراط الصحفي وتطبيقاته المعاصرة

2

-

-

2

 0107631استخدام الحاسب اآللي في بحوث اإلعالم

2

-

-

2

 0107632الوسائط المتعددة

2

-

-

2

متطلب
سابق

عدد ساعات رسالة الماجستار(  18ساعة معتمدة)
ثانيا :درجة الدكتوراه ( 60ساعة معتمدة)
ً
الرقم
الكودي

أوالً :المقررات اإلجبارية ( 15ساعة معتمدة)

الساعات المعتمدة

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

 0107708االتجاهات النقدية في بحوث اإلعالم

5

-

-

5

 0107709دراسات متقدمة في منهجية بحوث اإلعالم

5

-

-

5

 0107710دراسات متخصصة

5

-

-

5

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية (  6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  3مقررات  6 ( =2xساعات معتمدة)

الرقم
الكودي

الساعات المعتمدة
المقــــررات

 0107711أخالقيات بحوث اإلعالم

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

3

-

-

3

متطلب
سابق
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

 0107712قضايا مجتمع المعلومات

3

-

-

3

 0107713األيديولوجيات المعاصرة ووسائل اإلعالم

3

-

-

3

 0107714اإلعالم وقضايا التنمية المستدامة

3

-

-

3

 0107715وسائل اإلعالم وتشكيل الوعى

3

-

-

3

عدد ساعات رسالة الدكتـوراه (  39ساعة معتمدة)
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

قســـم االجتمـاع
()07

أوالً :الدبلــومات المهنيـــــة
 .1دبلوم التنمية االجتمـاعيـة
 المقــررات اإلجبـاريـة
 0107501علـــم االجتمـــاع الريفـى والحضري
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى دراسة نشأة وتطور علم االجتماع الريفى وابرز
رواده واتجاهاته فى النظرية و البحث .
المحتوى التعليمى  :ويشتمل هذا المقرر على دراسة ما يلي:
 أسس ومبادئ علم االجتماع الريفى ونظريات المجتمع الريفىالمراجع :
 .1غريااب ساايد أحمااد  ،علاام االجتماااع الريفااى  ،دار المعرفااة الجامعيااة  ،اإلسااكندرية
1990
 0107502المجتمعات الجديدة والمستحدثة
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى دراسة مشكالت المجتمعات الجديدة والمستحدثة
وأهم المداخل السوسيولوجية المفسرة لنشاه وتطور المجتمعات الجديدة .
المحتوى التعليمى  :ويشتمل هذا المقرر على دراسة ما يلي:
-

أسس ومبادئ المجتمع الجديد و تكوين المجتمعات الجديدة.

 أهمية المجتمعات الجديدة و دورها فى حل مشكلة اإلسكان .المراجع :
 .1عبد م محمد عبد الرحمن  ،أسس بناء المجتمعات الجديدة  ،دار المعرفة الجامعية،
اإلسكندرية 1997

323

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

 0107503سياسات التنمية االجتماعية
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى دراسة سياسات التنمية االجتماعية البشرية
والمستدامة وأثرها فى حل ومواجهة مشكالت المجتمع .
المحتوى التعليمى  :ويشتمل هذا المقرر على دراسة ما يلي:
 نظريات التنمية البشرية المستدامة. دور التنمية البشرية فى مواجهة مشكالت المجتمع.المــراجــع :
 .1مجموعاااة مااان أسااااتذة علااام االجتمااااع بالجامعاااات المصااارية  ،المجتماااع الريفاااى
ومسااااتقبل التنميااااة فااااى مصاااار  ،مركااااز البحااااوث والدراسااااات االجتماعيااااة ،
القاهرة2001،
 0107504اقتصــاديـــات التنميـــة
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى دراسة النظام االقتصادى فى المجتمع وتوضيح
أهم مبادئه وعالقته باالقتصاد القومى للدولة .
المحتوى التعليمى  :ويشتمل هذا المقرر على دراسة ما يلي:
تعريف علم االقتصاد ،أسسه وعالقته بالفروع األخرى من العلوم االجتماعية
المراجع :
 .1مجموعاااة مااان أسااااتذة علااام االجتمااااع بالجامعاااات المصااارية  ،المجتماااع الريفاااى
ومسااااتقبل التنميااااة فااااى مصاااار  ،مركااااز البحااااوث والدراسااااات االجتماعيااااة ،
القاهرة2001،
 0107505إحصاء ومناهج بحث
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى إلقاء الضوء على التطورات الحديثة فى البحث
االجتماعى واإلحصاء
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المحتوى التعليمى  :ويشتمل هذا المقرر على دراسة ما يلي:
أساليب البحث االجتماعى الكمية والكيفية ،و مقاييس المكانة االجتماعية واالقتصادية
المراجع :
 .1غريب سيد أحمد  ،اإلحصاء االجتماااعى  ،دار المعرفااة الجامعيااة  ،اإلسااكندرية
. 1995
 0107506موضوع خاص في التنمية االجتماعية (تطبيقى)
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى تدريب الطالب على اختيار موضوع في مجال
التخصص وإعداد بحث فيه.
المحتوى التعليمى:
يختار الطالب مجاال متخصص بهدف التعمق فى دراسة هذا المجال ويتم أعداد هذا
البحث تحت األشراف الدورى ألحد أساتذة القسم .
المراجع :
 قـــراءات متنـــــوعــــــة المقـررات االختيـاريـة
 0107507اإلرشاد الحضري اإلعالمي
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى توضيح دور اإلرشاد الحضري فى توعية األفراد
من خالل وسائل اإلعالم المختلفة .
المحتوى التعليمى  :ويشتمل هذا المقرر على دراسة ما يلي:
نظريات اإلرشاد ،وأسس ومبادئ اإلرشاد.
المراجع :
 .1سامية محمد جابر  ،االتصال واإلعالم  ،دار المعرفااة الجامعيااة  ،اإلسااكندرية ،
1995
 0107508قضايا التنمية السياسية
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محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى دراسة األساليب والطرب التى يستخدمها النظام
السياسى فى تنمية الوعى السياسى  ،والمشاركة السياسية بقصد تفعيل المشاركة فى المجتمع
دفعا ً لعجلة التقدم نحو نظام ديمقراطى أمثل .
المحتوى التعليمى  :ويشتمل هذا المقرر على دراسة ما يلي:
التعرف على أهم األساليب التكنولوجية ومدى االستفادة بها فى تنمية القرية  ،وعالقة
التكنولوجيا بالتنمية الريفية.
المراجع :
 .1إسااااماعيل علااااى سااااعد  ،علاااام االجتماااااع السياسااااى  ،دار المعرفااااة الجامعيااااة ،
اإلسكندرية 1990،
 0107509البناء الطبقى فى المجتمعات النامية
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى دراسة محددات البناء الطبقى فى المجتمعات
النامية والعوامل المؤثرة فيه.
المحتوى التعليمى  :ويشتمل هذا المقرر على دراسة ما يلي:
دراسة محددات البناء الطبقى فى المجتمعات النامية وما هى العوامل التى تساهم فى تكوين هذا
البناء و باألخص فى المجتمعات النامية.
المراجع :
 .1بوتومااور ،الطبقااة والمجتمااع ترجمااة  :محمااد الجااوهرى آخاارين  ،دار المعرفااة
الجامعية اإلسكندرية . 1980
 0107510علم اجتماع التنمية
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى دراسة عالقة علم االجتماع بقضايا التنمية.
المحتوى العلمي :ويشتمل هذا المقرر على دراسة ما يلي:
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دراسة عالقة علم االجتماع بقضايا التنمية ،مع التركيز على أن اإلنسان هذا الذى يقوم
على عمليات التنمية وفى الوقت ذاته يكون هو هدف التنمية ذاتها .
المراجع :
 .1مريم أحمد مصطفى  ،علم اجتماع التنمية  ،دار المعرفة الجامعية  ،اإلسااكندرية
1990
 0107511التغير دراسات المستقبل
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المنهج إلى دراسة أسس وعمليات التغيير االجتماعى.
المحتوى العلمي :ويشتمل هذا المقرر على دراسة ما يلي:
دراسة أسس وعمليات التغيير االجتماعى  ،مع توضاايح ألهاام المااداخل النظريااة المفساارة
للتغير االجتماعى
المراجع :
 .1نخباااة مااان أسااااتذة علااام االجتمااااع  ،التغيااار دراساااات المساااتقبل  ،دار المعرفاااة
الجامعية  ،اإلسكندرية 1995
 0107512الثقافات الفرعية
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالثقافة الفرعية وعالقتها
بالمجتمع.
المحتوى العلمي :ويشتمل هذا المقرر على دراسة ما يلي:
طبيعة الثقافات الفرعية وعالقتها بثقافة المجتمع األكبر مع توضيح ألهم عناصرها.
المراجع :
 .1محمااد أحمااد بيااومى  ،الثقافيااة والمجتمااع والشخصااية  ،دار المعرفااة الجامعيااة ،
اإلسكندرية1990 ،
 0107513قضايا ومشكالت التنمية الحضرية
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
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الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب قضايا ومشكالت المجتمع الريفي
في تحوله للمجتمع الحضري.
المحتوى العلمي :ويشتمل هذا المقرر على دراسة ما يلي:
تحليل قضايا ومشكالت المجتمع الريفى فى تحوله إلى مجتمع حضرى وسبل مواجهتها
وتكاملها على مع خطط التنمية المستدامه وبخاصة فى العالم الثالث .
المراجع :
 .1الساايد عبااد العاااطى الساايد  ،علاام االجتماااع الحضاارى  ،دار المعرفااة الجامعيااة
اإلسكندرية. 1995 ،
 0107514اإلسكان ومشكالت العشوايئات
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى دراسة مشكلة العشوايئات وأسباب انتشارها وسبل
مواجهتها والقضاء عليها .
المحتوى العلمي :ويشتمل هذا المقرر على دراسة ما يلي:
مشكلة العشوايئات وأسباب انتشارها وسبل مواجهتها والقضاء عليها.
المراجع :
 .1محمود الكردى  ،العشوائيات  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة 1997 ،
 0107515الصناعات الصغيرة والحرفية
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى دراسة دور الصناعات الصغيرة والحرفية فى حل
مشكلة البطالة لدى الشباب.
المحتوى العلمي :ويشتمل هذا المقرر على دراسة ما يلي:
دراسة دور الصناعات الصغيرة والحرفية فى حل مشكلة البطالة لدى الشباب ودور
تلك الصناعات فى التنمية االجتماعية والتعرف على المشاكل والصعوبات التى تعترض تلك
الصناعات وسبل مواجهتها.
المراجع :
 .1محمد الجوهرى  ،األنثربولوجيا الثقافية  ،منشأة المعارف  ،القاهرة . 1995 ،
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 .2دبلـــــوم الـــــرأي العـــــــام
 المقـررات اإلجبـاريـة
 0107516نظــــريات الـــرأى العـــام
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى التعرض للنظريات المختلفة التى حاولت تفسير
كيفية تكوين الرأى العام وكيفية التأثير فيه .
المحتوى التعليمى :
نشأة الرأى العام  -الرأى العام فى الواليات المتحدة األمريكية وأوربا  -الرأى العام فى
المعسكر االشتراكى سابقا ً  ،نظريات تكوين الرأى العام  -نظريات التأثير فى الرأى العام .
المراجع :
 .1عاطف العبد  ،مدخل الى االتصال والرأى العام  :األسس النظريااة واالسااهامات
العربية ،دار الفكر العربى  ،القاهرة . 1999 ،
 0107517قياس الرأى العام
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى دراسة استطالعات وقياسات الرأى العام لتوضيح
أهميتها فى المجتمع على المستوى االجتماعى السياسى .
المحتوى التعليمى :
البدايات المبكرة لقياسات الرأى العام  -القياس فى األنظمة السياسة المختلفة  -المشاكل
النظرية والمنهجية لقياسات الرأى العام  -المواثيق األخالقية التى تحكم عمل قياسات الرأى العام
المراجع :
 .1ناهد صالح  ،إمكانية قياس الرأى العام فى الاادول الناميااة  ،فااى ناادوة قياااس الاارأى
العام فى مصر  ،المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية  ،القاهرة . 1981 ،
 0107518وسائل اإلعالم و الرأى العام
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
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الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى دراسة العالقة بين وسائل اإلعالم وعملية تشكيل
الرأى العام ألهمية دور وسائل اإلعالم كقناة تتسم بالمرونة والسرعة فى إمداد المواطن
بالمعلومات السياسية والتأثير فى اتجاهاته .
المحتوى التعليمى :
أهمية وسائل اإلعالم فى المجتمع  -النظريات اإلعالمية المفسرة لعملية التأثير على
الجمهور -دور وسائل اإلعالم فى تشكيل الرأى العام فى األنظمة السياسية المختلفة  -وسائل
اإلعالم ودورها فى ظل المتغيرات العالمية .
المراجع :
 .1سمير محمد حسين  ،اإلعالم واالتصااال بالجماااهير والاارأى العااام  ،عااالم الكتااب ،
القاهرة . 1984،
 0107519الرأى العام فى النظم السياسية المختلفة
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى التعرف على طبيعة الرأى العام فى
األيديولوجيات السياسة المختلفة .
المحتوى التعليمى :
دراسة األنظمة السياسية وطبيعتها  -العالقة بين النظم السياسية وتشكيل الوعى -
مقارنه بين طبيعة وفعالية الرأى العام فى األنظمة السياسية .
المراجع :
 .1سااعيد سااراط  ،الاارأى العااام  :مقوماتااه وأثااره فااى الاانظم السياسااية  ،دار الكتاااب
الحديث  ،القاهرة . 2000 ،
 0107520القيم واالتجاهات االجتماعية
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر الى تعريف الطالب باألطر النظرية والمنهجية فى
دراسة القيم واالتجاهات االجتماعية .
المحتوى التعليمى :
مفهوم القيم والمفاهيم المرتبط به  -النسق القيمى  -االتجاهات  -المواقف – السلـوك
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وتشكيل القيم وتغييرها  -دراسة القيم فى العلوم االجتماعية  -المدخل السوسيولوجى فى دراسة
القيم .
المراجع :
 .1فوزياااة ديااااب  ،القااايم والعاااادات االجتماعياااة  ،مصاااطفى ساااويف  ،ارتقااااء القااايم
دراسة نفسية
 0107521مـوضــوع خــــاص في الرأى العام
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى تدريب الطالب على اختيار موضوع في مجال
التخصص وإعداد بحث فيه.
المحتوى التعليمى:
يهدف هذا المقرر إلى إرشاد الطالب إلى اختيار ودراسة مشكلة اجتماعية أو سياسية
مع إبراز دور الرأى العام فى إلقاء الضوء على تلك المشكلة .
المراجع :
 قـــراءات متنـــــوعــــــة المقـررات االختيـاريـة
 0107522الرأى العام واأليديولوجية
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى التعرف على العالقة بين الرأى العام
واأليديولوجية السياسية السائدة ألهمية ذلك فى توضيح دور الرأى العام فى المجتمع .
المحتوى التعليمى :
أهمية الرأى العام  ،مفهوم األيديولوجية  -األيديولوجيات و الرأى العام فى ظل القطب
الواحد  -الرأى العام والعولمة .
المراجع :
 .1هربرت شيللر  ،المتالعبون بالعقول  ،ترجمة عبد السااالم رضااوان  ،عااالم المعرفااة
العدد  ، 106المجلس الوطنى للثقافة  ،الكويت . 1986 ،
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 0107523تكنولوجيا االتصال فى مجال الرأى العام
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى التعرف على تكنولوجيا االتصال والمعلومات
وكيفية توظيفها فى مجال دراسات الرأى العام وأساليب قياسه
المحتوى التعليمى :
مفهوم تكنولوجيا االتصال وخصائصها  ،استخدامات تكنولوجيا االتصال وتصنيفاتها ،
أهم المداخل النظرية لتكنولوجيا االتصال الحديثة  ،استخدامات تكنولوجيا االتصال فى مجال
بحوث الرأى العام  ،قياس الرأى العام واستخدام تكنولوجيا االتصال .
المراجع :
 .1أحمااد باادر  ،الاارأى العااام ( طبيعتااه وقياسااه ودوره فااى السياسااة العامااة  ،دار الفكاار
العربى ،القاهرة . 1989 ،
 0107524إحصاء إعالمى
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى التعريف باألساليب اإلحصائية فى مجال البحوث
اإلعالمية وكيفية اختيار عينات الدراسة باألساليب اإلحصائية .
المحتوى التعليمى :
يتضمن المقرر التعريف بعلم اإلحصاء وبعض مفهوماته النظرية واألسس المنهجية
وكيفية تفريغ البيانات  .ويركز المقرر على إعطاء إمكانية تطبيقية على االستدالل اإلحصائى
واختبارات الفروض اإلحصائية .
المراجع :
 .1زكااى أحمااد عزمااى  ،األساالوب اإلحصااائى واسااتخداماته فااى بحااوث الاارأى العاااام
واإلعالم  ،دار الكتاب الحديث  ،القاهرة .
 0107511التغير ودراسات المستقبل (دبلوم التنمية االجتماعية)
 0107525القوى االجتماعية وتشكيل الرأى العام
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
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الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى دراسة العالقة بين القوى االجتماعية وتشكيل
الرأى العام ألهمية ذلك فى توضيح العوامل المختلفة التى تلعب دورا ً مهما ً ومؤثرا ً على الرأى
ال عام ويقصد بالقوى االجتماعية هنا كل تكتل اجتماعى أو اقتصادى يكون له قدر من الفاعلية
والتأثير فى تشكيل الرأى العام .
المحتوى التعليمى :
أهمية الرأى العام والعوامل المؤثرة فى تشكيلة  ،القوة االجتماعية واختالف طبيعة
دورها باختالف طبيعة النظام السياسى  -دراسة دور كل تنظيم على حده ودورها فى تشكيل
الرأى العام ومن أمثله التنظيمات  :األحزاب  -جماعات العنف  -الجهاز البيروقراطى  -قادة
الرأى  -النظام السياسى
المراجع :
 .1ساامير محمااد حسااين  ،الاارأى العااام  :االسااس النظريااة والجوانااب المنهجيااة  ،عااالم
الكتب ،القاهرة . 1995 ،
 0107526الرأى العام وصنع القرار
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى دراسة العالقة بين الرأى العام كقوة مؤثرة فى
المجتمع وعملية صنع القرار كأهم أحد مخرجات النظام السياسى ألهمية ذلك فى التعرف على
الدور الذى يمارسه الرأى العام فى عملية صنع القرار فى األيديولوجيات المختلفة .
المحتوى التعليمى :
أهمية الرأى العام والعوامل المؤثرة فى تكوينه  -السياسة المختلفة  ،طبيعة النظام
السياسى وتأثيره ودور الرأى العام فى عملية صنع القرار  -األشكال الرئيسية لتأثير الرأى العام
على صنع القرار
المراجع :
 .1جمال مجاهد  ،الرأى العام قياسه  ،دار المعرفة الجامعية  ،اإلسكندرية . 2003 ،
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ثانيًا :درجتـا الماجستير والدكتوراه
 .1تخصـص االجتمــاع
أوالً :درجــة المـاجستيـر
 المقـررات اإلجبـارية
 0107601االتجاهات الحديثة والمعاصرة فى نظرية علم االجتماع
محــاضــرات
 3ســـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقررات إلى إلقاء الضوء على االتجاهات الحديثة فى نظرية
علم االجتماع ورصد أهم التغيرات التى أسفرت عنها هذه االتجاهات فى مجال النظرية
السوسيولوجية .
المحتوى التعليمى :
مجاالت التنظير الحديثة فى علم االجتماع  -أهم مالمح النظرية السوسيولوجية المبكر ة
خاصة عند رواد علم االجتماع األوائل  ،كما يهدف هذا المقرر إلى إلقاء الضوء على
االتجاهات المعاصرة فى نظرية علم االجتماع والتعرف على أهم االتجاهات والمداخل
المعاصرة فى دراسة النظرية السوسيولوجية
المراجع :
 .1محمااد علااى محمااد  ،تاااريخ علاام االجتماااع  ،الاارواد واالتجاهااات  ،دار المعرفااة
الجامعية  ،اإلسكندرية . 1989 ،
 0107602علم االجتماع وقضايا التنمية المستدامة
محــاضــرات
 3ســـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى التعرف على الخصائص المجتمعية المميزة
للبلدان النامية وذلك لتحديد أهم العوامل التى أسهمت فى تحديد هذا الواقع الذى تعيشة هذه
البلدان  ،وأهم قضايا وأبعاد التنمية البشرية المستدامه واسترايتجياتها ومع دراسة نماذط تنموية
مختلفة من بلدان العالم الثالث .
المحتوى التعليمى :
قضايا التنمية البشرية المستدامة  ،ونماذط التنمية البشرية فى بلدان العالم النامى .
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المراجع :
 .1مااريم أحمااد مصااطفى  ،علاام االجتماااع وقضااايا التنميااة  ،دار المعرفااة الجامعيااة ،
اإلسكندرية . 1990 ،
 0107603تراث علم االجتماع بلغة أجنبية (فرنسي ،إنجليزي ،إيطالي ،ياباني ،صيني)
محــاضــرات
 3ســـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى تدريب الطالب على االطالع على المراجع
والمصادر األجنبية فى مجال بحثه .
المحتوى التعليمى :
أهم المفاهيم المستخدمة فى مجال البحث السوسيولوجى  -والتعرف على المصطلحات
العلمية لبعض فروع علم االجتماع .
المراجع :
 .1جاااوردن مارشاااال  ،موساااوعة علااام االجتمااااع  ،ترجماااة  :أحماااد زاياااد و آخااارين ،
المجلس األعلى للثقافة القاهرة . 2001 ،
 0107604سوسيولوجيا مشكالت المجتمع المصرى
محــاضــرات
 3ســـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمى :
يهدف هذا المقرر إلى تحليل سوسيولوجي لواقع المجتمع المصرى من خالل مراحل
تطوره التاريخية للتعرف على مشاكل المجتمع االقتصادية والسياسية واالجتماعية .
المحتوى التعليمى :
مالمح البنية االجتماعية للمجتمع المصرى والعوامل التى أسهمت فى إرساء هذه
المالمح على مر التاريخ .
المراجع :
 .1علاااى عباااد الااارازب جلباااى  ،المشاااكالت االجتماعياااة  ،دار المعرفاااة الجامعياااة ،
اإلسكندرية 2003 ،
 0107605االتجاهات الحديثة المعاصرة فى منهجية البحث االجتماعى
محــاضــرات
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 3ســـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقررات إلى التعرف على استراتيجيات البحث االجتماعى
وكيفية استخدامها فى دراسة الواقع االجتماعى .
المحتوى التعليمى :
يتضمن المقرر التعريف باألساليب الحديثة فى منهجية البحث االجتماعى  ،ودراسة
أهم الطرب واألدوات المستخدمة فى البحوث االجتماعية مع دراسة أهم األساليب الكمية فى
جمع البيانات .
المراجع :
 .1غريب سيد أحمد  ،تصميم وتنفيااذ البحااث االجتماااعى  ،دار المعرفااة الجامعيااة ،
اإلسكندرية 1990
 0107606المعالجة اإلحصائية للبحوث االجتماعية
محــاضــرات
 3ســـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى التعرف على أهم األساليب اإلحصائية فى مجال
البحوث االجتماعية وكيفية اختيار عينات الدراسة باألساليب اإلحصائية .
المحتوى التعليمى :
يتضمن المقرر التعريف بعلم اإلحصاء وبعض مفهوما ته النظرية واألسس الرياضية .
وكيفية تفريغ البيانات  ،والتطبيق العملى لبعض األساليب اإلحصائية األساسية المستخدمة مثل
مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت ومعامالت االرتباط .ويركز المقرر على إعطاء أمثلة
تطبيقية على االستدالل اإلحصائى واختبارات الفروض اإلحصائية وتحليل التباين وتحليل
االنحدار واالرتباط ل فادة من األساليب اإلحصائية فى البحوث االجتماعية واإلعالمية .
المراجع :
 .1غريااب ساايد أحمااد  ،اإلحصاااء فااى البحااث االجتماعيااة  ،دار المعرفااة الجامعيااة
اإلسكندرية 1995
 0107607القضايا السياسية المعاصرة
محــاضــرات
 3ســـاعـات معتمــدة
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الهدف التعليمى  :يتناول هذا المقرر دراسة النظم السياسية المختلفة  ،فصال عن دراسة
النظام العالمى الجديد وأثره على مجتمعات العالم النامى .
المحتوى التعليمى :
يتضمن المقرر دراسة القضايا السياسية المعاصرة محليا وعالميا ً ومن أمثلة تلك القضايا
التحول نحو الديمقراطية والمشاركة السياسية والمجتمع المدنى ودوره فى اإلصال السياسى
لبلدان العالم النامى
المراجع :
 .1محمد على محمد ،علم االجتماع السياسى  ،دار المعرفة الجامعيااة  ،اإلسااكندرية
1990،
 0107608مــــوضــوع خـاص في علم االجتماع ()1
محــاضــرات
 3ســـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى تدريب الطالب على اختيار موضوع في مجال
التخصص وإعداد بحث فيه.
المحتوى التعليمى:
يقوم الطالب باختيار موضوع ذات طابع سوسيولجى من خالل إشراف أحد األساتذة في
قسم االجتماع .
المراجع :
 قـــراءات متنـــــوعــــــة المقـررات االختيـاريـة
 0107609كيفية كتابة الرسالة العلمية
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى التعرف على كيفية كتابة الرسالة العلمية على
اساس علمى واضح وسليم
المحتوى التعليمى :
أسس اختيار موضوع البحث  ،مسح التراث حول موضوع البحث
المراجع :
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 .1أحمد شلبى  ،كيف تكتب بحثا أو رسالة  ،مكتبة النهضااة المصاارية  ،القاااهرة ،
. 1997
 0107610استخدام الحاسب اآللى فى العلوم االجتماعية
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى التعرف على كيفية االستعانة بالبرامج اإلحصائية
فى تحليل البيانات الميدانية فى مجال علم االجتماع .
المحتوى التعليمى :
أهم البرامج التى يستعان بها فى مجال التحليل اإلحصائى للبيانات الكمية
السوسيولوجية
المراجع :
 .1عبااد الحميااد عبااد اللطيااف  ،اسااتخدام الحاسااب اآللااى فااى مجااال العلااوم االجتماعيااة ،
مطبوعات مركز البحوث والدراسات  ،القاهرة 2000،
 0107611المناهج الكيفية فى العلوم االجتماعية
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى التعرف على أهم المناهج الكيفية فى مجال علم
االجتماع وكيفية االستفادة بها فى دراسة الواقع االجتماعى
المحتوى التعليمى :
دراسات الحالة  -تحليل الخطاب  -المالحظة بالمشاركة
المراجع :
 .1علااااى عبااااد الاااارازب  ،تصااااميم البحااااث االجتماااااعى  ،دار المعرفااااة الجامعيااااة ،
اإلسكندرية 2001
 0107612مجتمـــع المعـــرفة
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
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الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى التعرف على طبيعة مجتمع المعرفة  ،وأسس هذا
المجتمع  ،ومبادئه وكيف تصبح المجتمعات اإلنسانية مجتمعات ذات طبيعة معرفية .
المحتوى التعليمى  :مفهوم مجتمع المعرفة  ،وأهم خصائصه ومبادئه
المراجع :
 .1أحمد أبو زيد  ،المعرفة وصناعة المستقبل  ،كتاب العربى  ،العدد ( ) 61يوليااو
2005
 0107613المشكالت االجتماعية والسلوك االنحرافى
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى دراسة النظريات السوسيولوجية لدراسة السلوك
االنحرافى باإلضافة إلى توضيح أثر المشكالت االجتماعية على ظهور السلوك االنحرافى فى
المجتمع بين فئات الشباب
المحتوى التعليمى :
مفهوم المشكالت االجتماعية  ،والسلوك االنحرافى  ،ونظريات السلوك االنحرافى
المراجع :
 .1علااى عبااد الااارازب جلبااى  ،المشااكالت االجتماعياااة  ،دار المعرفااة الجامعياااة ،
اإلسكندرية 2005
 0107614العولمة والهوية الثقافية
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى دراسة اإلرهاصات األولى لظهور فكرة العولمة
وتأثيرها على الهوية الثقافية
المحتوى التعليمى :
االتجاهات النظرية المفسرة لظاهرة العولمة وطبيعة الهوية الثقافية .
المراجع :
 .1جالل أمين  ،العولمة  ،سلسة اقرأ  ،العدد 636
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 0107615علم االجتماع وإدارة األزمات
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى :يهدف هذا المقرر إلى دراسة علم إدارة األزمات  ،واهم نظرياته  ،و
مبادئه  ،وكيفية التناول السوسيولوجي لألزمات
المحتوى التعليمى :
مفهوم إدارة األزمات  ،وإستراتيجيات إدارة األزمات  ،وعالقة العلوم االجتماعية بصفة
عامة وعلم االجتماع بصفة خاصة بعلم إدارة األزمات .
المراجع :
 .1أحمد الشال  ،إدارة األزمات دار الشروب  ،القاهرة 2000 ،

ثــانـيــا  :درجــــــة الدكتـــــــوراه
 المقـررات اإلجبـارية
 0107701دراسات متقدمة فى منهجية البحث فى العلوم االجتماعية
محــاضــرات
 5ســاعــات معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى توضيح استراتيجيات البحث االجتماعى ومتابعة
التطورات فى مجال أدوات جمع البيانات والعينات وتحليل البيانات كميا وكيفيا .
المحتوى التعليمى :
مناهج البحث الكمية والكيفية  ،وأدوات جمع البيانات
المراجع :
 .1محمد على محمد ،علم االجتماع والمنهج العلمى ،دار المعرفة الجامعية
اإلسكندرية 1990
 0107702االتجاهات النقدية فى علم االجتماع
محــاضــرات
 5ســاعــات معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى الدراسة النقدية لمختلف االتجاهات الحديثة
والمعاصرة فى النظرية والمنهج فى علم االجتماع
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المحتوى التعليمى :
النظرية النقدية  ،تيارات ما بعد الحداثة
المراجع :
 .1أحمد زايد ،علم االجتماع بين االتجاهات الكالسيكية والنقديااة  ،منشااأة المعااارف
 ،القاهرة . 1990
 0107703موضوع خاص في علم االجتماع ()2
محــاضــرات
 5ســاعــات معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى القيام بدراسات سوسيولوجية متعمقة للواقع
االجتماعى المصرى
المحتوى التعليمى :
دراسة ابرز المشكالت المجتمعية فى المجتمع المصرى دراسة سوسيولوجية.
المــراجـع:
قـــــراءات متنوعــة
 المقـــررات االختيـــاريـــة
 0107704التحليل السوسيولوجى لبنية المجتمع المصرى
محــاضــرات
 3ســـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى الدراسة السوسيولوجيه لبنية المجتمع المصرى
وتأثير ذلك على المشكالت االجتماعية
المحتوى التعليمى :
مراحل تطور المجتمع المصرى وأهم المشكالت المجتمعية عبر العصور التاريخية
المختلفة
المراجع :
 .1مااريم أحمااد مصااطفى  ،التحلياال السوساايولوجى لتاااريخ مصاار االجتماااعى  ،دار
المعرفة الجامعية اإلسكندرية 1990
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 0107705أخالقيات البحث فى العلوم االجتماعية
محــاضــرات
 3ســـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمى  :يه تم هذا المقرر بتوضيح أهمية أخالقيات البحث فى مجال العلوم
االجتماعية ودور الباحث االجتماعى كمواطن وباحث فى المجتمع الذى يعيش فيه .
المحتوى التعليمى :
قضايا الموضوعية  ،والحياد القيمى و النظرية والممارسة فى العلوم االجتماعية .
المراجع :
 .1ناااادوة أخالقيااااات البحااااث فااااى العلااااوم االجتماعيااااة  ،المركااااز القااااومى للبحااااوث
االجتماعية والجنائية  ،القاهرة . 1993 ،
 0107706النظم االجتماعية
محــاضــرات
 3ســـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى دراسة النظم االجتماعية فى المجتمع وأهم
النظريات المفسرة لدراسة النظم االجتماعية
المحتوى التعليمى :
النظم السياسية  ،و النظم االقتصادية ،والنظم االجتماعية
المراجع :
 .1محمد عاطف غيث  ،علم االجتماع  ،دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية
1990
 0107707التنظيمات االجتماعية
محــاضــرات
 3ســـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى دراسة النظريات المفسرة للتنظيمات االجتماعية
والبناء التنظيمى لمؤسسات المجتمع .
المحتوى التعليمى :
دراسة البناء التنظيمي لمؤسسات المجتمع المختلفة  ،كاألندية و النقابات واألحزاب
السياسية
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المراجع :
 .1عباااد م محماااد عباااد الااارحمن  ،علااام اجتمااااع التنظااايم  ،دار المعرفاااة الجامعياااة
اإلسكندرية 1995
.2االتصــــــــال واإلعــــالم
أوالً :درجة الماجستيـر
 المقـررات اإلجبـارية
 0107616االتجاهات المعاصرة فى نظريات االتصال
محــاضــرات
 3ســـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى التعريف باالتجاهات العالمية الحديثة فى نظريات
االتصال ودراستها دراسة نقدية  ،والتعرف على ما تثيره هذه النظريات من قضايا نظرية
ومنهجية .
المحتوى العلمى :
نظريات التأثير بأنواعها  ،ونظريات فهم وتمثل وتذكر المعلومات  ،نظرية التهيئة واالستثارة
المعرفة  ،نظرية أطر الرسالة اإلعالمية  ،نظرية الغرس الثقافى  ،ونظرية االستخدامات
واإلشباعات  ،ونظرية ترتيب األولويات وبناء االجندة  ،ونظرية االعتماد على سائل اإلعالم .
المراجع :
 -1حسن مكاوى  ،ليلى حسين السيد  ،االتصال ونظرياته المعاصرة  ،الدار المصرية
اللبنانية القاهرة . 1988 ،
 -2ملفين ل.ديفلير  ،ساندرا بول روكيتش  ،نظريات وسائل اإلعالم  ،ترجمة كمال عبد
الرؤوف الدار الدولية للنشر والتوزيع  ،القاهرة 1992 ،
 0107617االتجاهات المعاصرة فى بحوث اإلعالم
محــاضــرات
 3ســـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمى  :رصد أهم االتجاهات العلمية المعاصرة فى بحوث اإلعالم  ،وتطبيقاتها
المجتمعية سواء فى المجتمعات المتقدم أم النامية .
المحتوى التعليمى :
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التطور التاريخى ألبحاث االتصال  ،أهم المراحل التى مرت بها بحوث اإلعالم
وبخاصة منذ مطلع القرن العشرين  ،العوامل االجتماعية والسياسية والتكنولوجية و دورها فى
تطور بحوث اإلعالم  ،النتائج المنهجية لالتجاهات المعاصرة فى بحوث اإلعالم .
المراجع :
 -1محمااد عبااد الحميااد  ،البحااث العلمااى فااى الدراسااات اإلعالميااة  ،دار الكتاااب الحااديث
للطبع والنشر والتوزيع  ،القاهرة . 2000
 -2سمير حسين بحوث اإلعالم  ،األسس و المبادئ  ،عالم الكتب  ،القاهرة 1986 ،
 0107618تكنولوجيا االتصال والمعلومات
محــاضــرات
 3ســـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى التعريف بتكنولوجيا االتصال والمعلومات  ،من
حيث مفهومها وتطوراتها واستخداماتها وقضاياها فى المجتمعات المتقدمة والنامية  ،مع التركيز
على المنظور االجتماعى أو السياب السوسيوثقافى لتكنولوجيا االتصال الحديثة .
المحتوى التعليمى :
مفهوم تكنولوجيا االتصال وخصائصها  ،استخدامات تكنولوجيا االتصال و تطبيقاتها
المجتمعية ،أهم المداخل النظرية لتكنولوجيا االتصال الحديثة  ،العالقات المتبادلة بين تكنولوجيا
االتصال والمجتمع  ،وقضايا تكنولوجيا االتصال فى المجاالت االجتماعية و السياسية و الثقافية.
المراجع :
 -1محمد تيمور عبد الحسيب  ،محمود علم الاادين  ،المعلومااات وتكنولوجيااا االتصااال ،
وكالم للنشر والتوزيع  ،القاهرة 2002 ،
 -2شاااريف دروياااش اللباااان  ،تكنولوجياااا االتصاااال المخااااطر والتحاااديات والتاااأثيرات
االجتماعية  ،الدار المصرية اللبنانية  ،القاهرة 2000،
 0107619المعالجات اإلحصائية للبحوث اإلعالمية
محــاضــرات
 3ســـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمى :
تهدف هذه المادة إلى التعرف على أهم الطرب واألساليب اإلحصائية التى يمكن توظيفها
فى بحوث اإلعالم  ،وكذلك أهم البرامج اإلحصائية المستخدمة فى مجال بحوث اإلعالمية
واالجتماعية مثل  spssوغيرها .
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المحتوى التعليمى :
يركز المنهج على التطبيقات اإلحصائية للبحوث االجتماعية باستخدام مختلف المعادالت
المرتبطة بمقاييس النزعة المركزية  ،ومقاييس التشتت وما يتعلق بها من استخدامات  ،إضافة
إلى مقاييس الداللة وغيرها من مقاييس إحصائية .
المراجع :
 .1غريااب ساايد أحمااد  ،اإلحصاااء والقياااس فااى البحااث االجتماااعى  ،دار المعرفااة
الجامعية اإلسكندرية 2002
0107620اإلعالن وحمالت التسويق االجتماعى
محــاضــرات
 3ســـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى التعرف على دور اإلعالن وأهميته فى ضوء
التطورات التكنولوجية الحديثة فى مجال وسائل اإلعالن وتوظيف هذه التكنولوجيا لتفعيل دور
اإلعالن على المستوى التسويقى االجتماعى .
المحتوى العلمى :
التعريف باإلعالن والتطور التاريخى له  ،واألهمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ل عالن ،
فضال عن أهم األطر النظرية لدراسة اإلعالن وتفعيل تأثيرها فى اإلقناع تمهيدا ً لنجا
الحمالت اإلعالمية على اختالف أهدافها .
المراجع :
 .1شدوان على شيبة  ،اإلعالن  ،دار المعرفة الجامعية  ،اإلسكندرية 2005 ،
 .2منااى الحدياادى  ،ساالوى إمااام  ،اإلعااالم والمجتمااع  ،الاادار المصاارية اللبنانيااة ،
القاهرة 2004،
 0107621االتجاهات الحديثة فى دراسات الرأى العام
محــاضــرات
 3ســـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمى :يهدف هذا المقرر إلى دراسة االتجاهات النظرية والتطبيقية الحديثة فى
دراسة الرأى العام فى المدارس العلمية المختلفة .
المحتوى التعليمى :
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أهمية دراسة الرأى العام  -األطر النظرية الخاصة بالرأى العام وتعريفة وتحليل طبيعته
ومكوناته  -الجهود النظرية الحديثة فى مجال الرأى العام فى كل من المدرسة األمريكية
والمدرسة األوربية  -المتغيرات العالمية وتأثيرها على توجهات الدراسة فى مجال الرأى العام .
المراجع :
.1

أحمد بدر  ،الرأى العام  ،طبيعتااه وتكوينااه وقياسااه ودورة فااى السياسااة العامااة ،

دار الفكر العربى  ،القاهرة . 1998 ،
 0107622نصوص إعالمية بلغة أجنبية
محــاضــرات
 3ســـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمى  :تأهيل الطالب للتعامل مع المؤلفات األجنبية فى مجال اإلعالم واالتصال
( ترجمة  ،و فهما ً  ،وتحليالً ) وكذلك التعامل مع مضمون المواد اإلعالمية المنشورة والمذاعة
فى الصحافة واإلذاعة و التليفزيون والتعرف على أهم المصطلحات العلمية والفنية فى تلك
المجاالت .
المحتوى التعليمى  :نماذط مختلفة و متنوعة من المقاالت وأوراب البحث فى مجاالت
الصحافة  ،العالقات العامة  ،اإلعالن  ،الرأى العام  ،اإلذاعة والتليفزيون  -اإلعالم الدولى ،
وسائل اإلعالم الجديدة  .... ،الخ  ،مصطلحات ومفاهيم االتصال واإلعالم فى المجاالت
النظرية و التطبيقية .
المراجع :
Tarek elkoley, Readings in Communicatin, Dar elmehrefa

1.

EL gamehia, Alexanudria, 2005 .
 0107623قاعة بحث فى القضايا اإلعالمية
محــاضــرات
 3ســـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمى  :تدريب الطالب على كيفية تناول أحد القضايا اإلعالمية ودراستها دراسة
وافية من الناحية النظرية والمنهجية .
المحتوى التعليمى :
قضايا اإلعالم المعاصر التى تصلح للدراسة العلمية نظرا ألهميتها من الناحية العلمية
( النظرية والمنهجية ) وكذلك المجتمعية .
المــراجـع:
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 قـــــراءات متنـــوعــة المقـــررات االختيـــاريـــة
 0107624استراتيجيات الدعاية واإلقناع
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى التعرف على االستراتيجيات المستخدمة فى مجال
الدعاية واإلقناع فى كل من المجال السياسى واالجتماعى و كيفية توظيفها فى خدمة المجتمع
المحتوى التعليمى :
مفهوم الدعاية و أنواعها  -نشأتها  -االستراتيجيات المستخدمة فى الدعاية فى السلم
والحرب  -الدعاية فى األنظمة السياسية المختلفة  -الدعاية فى عصر المعلومات والمتغيرات
الدولية وتأثيرها على استراتيجيات الدعاية واإلقناع .
المراجع :
 .1عبد اللطيف حمزة  ،اإلعالم والدعاية  ،دار الفكر العربى  ،القاهرة . 1980،
 0107625االتجاهات المعاصرة فى العالقات العامة
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :إلقاء الضوء على أهمية العالقات العامة على مستوى المجتمع والتنظيم
وتوضيح هذا المفهوم فى ضوء االتجاهات العالمية الحديثة وكيفية توظيف تكنولوجيا االتصال
فى تدعيم برامج العالقات العامة .
المحتوى العلمى :
توضيح مضمون العالقات العامة واالتجاهات النظرية المعاصرة لدراستها وبناء إدارة
العالقات العامة ووظائفها داخل وخارط المؤسسات فى ضوء دراسة الجمهور و تحديد شرائحه
وفئاته وفقا ألحدث األساليب العلمية واإلحصائية .
المراجع :
 .1علااى عجااوة  ،العالقااات العامااة بااين النظريااة والتطبيااق  ،دار الفكاار العربااى ،
القاهرة 1998
 .2شااادوان علاااى شااايبة  ،العالقاااات العاماااة باااين النظرياااة التطبياااق  ،دار المعرفاااة
الجامعية  ،اإلسكندرية
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 0107626التحرير الصحفى وتقنياته
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :التعرف على أنواع وأساليب تحرير المادة الصحفية  ،وتقنياتها المختلفة ،
واالتجاهات الحديثة فى التحرير الصحفى وتأثير التكنولوجيا فى مجال إنتاط الصحيفة  ،واإلنتاط
التحريرى .
المحتوى العلمى :
مفهوم التحرير الصحفى وأساليبه  -إنتاط المواد الصحفية  -التغيرات الناتجة عن تطور
تكنولوجيا الحاسبات وتأثيرها على التحرير الصحفى  -استخدامات الحاسب آلى فى تحرير
الصحافة المطبوعة و فى مجال التحرير اإللكترونى والصحافة اإللكترونية ودعم التغطية
الصحفية .
المراجع :
 .1محمود خلياال  ،الصااحافة اإلليكترونيااة  ،أسااس بناااء األنظمااة التطبيقيااة فااى التحرياار
الصحفى  ،العربى للنشر والتوزيع  ،القاهرة . 1997 ،
 0107627نظم اإلعالم الدولى
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :الدراسة المقارنة لنظم اإلعالم على المستوى الدولى من حيث ( البناء
والوظائف ) والقضايا المتعلقة بوسائل اإلعالم الدولى ( وكاالت األبناء  -االحتكارات اإلعالمية
 التدفق األخبارى واإلعالمى على المستوى الدولى ) وانعكاس تلك القضايا على نظم اإلعالمالعربية .
المحتوى التعليمى :
مفهوم اإلعالم الدولى  -وسائل اإلعالم الدولية  -قضايا اإلعالم الدولى عالميا وإقليميا -
التغيرات الحديثة فى نظم اإلعالم منذ بداية التسعينيات  -قضايا التعاون اإلعالمى العربى
المشترك  -العولمة وتأثيرها على قضايا اإلعالم الدولى .
المراجع :
 .1توماس ماكفيل ،اإلعالم الدولى النظريات االتجاهات  ،الملكيااة  ،ترجمااة حساانى
محمد نصر  ،عبد م الكندى ،دار الكتاب الجامعى  ،اإلمارات . 2003 ،
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 0107628إنتاج البرامج اإلذاعية والتليفزيونية
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :التعرف على طرب وأساليب إنتاط المواد اإلذاعية ( سمعية وبصرية )
بأنواعها ومراحل إنتاط المواد اإلعالمية ومتطلباتها و الكتابة ل ذاعة التليفزيون .

المحتوى التعليمى :
مفهوم اإلنتاط اإلعالمى  -مراحل اإلنتاط اإلعالمى  -أدوات و وسائل إنتاط البرامج
اإلذاعية والتليفزيونية .
المراجع :
 .1عبد المجيد شكرى  ،إنتاط المااواد المذاعااة ( راديااو  -تلفزيااون ) العربااى للنشاار
والتوزيع  ،القاهرة . 1995 ،
 .2عبد المجيد شكرى  ،إنتاط البرامج فى الراديو والتلفزيون  ،دار الفكر العربااى ،
القاهرة 1996،
 0107629استطالعات وقياسات الرأى العام
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى دراسة استطالعات وقياسات الرأى العام لتوضيح
أهميتها فى المجتمع على المستوى السياسى واالجتماعى .
المحتوى التعليمى :
البدايات األولى لقياسات الرأى العام  -التطورات الحديثة فى القياسات  -العالقة بين
التطورات التى يشهدها المجتمع وتطور القياسات  -قياسات الرأى فى األنظمة السياسية
المختلفة  -المشاكل النظرية والمنهجية لقياسات الرأى  -المواثيق األخالقية التى تحكم عمل
قياسات الرأى .
المراجع :
 .1جماااال مجاهاااد  ،الااارأى العاااام قياساااه  ،دار المعرفاااة الجامعياااة  ،اإلساااكندرية ،
. 2003
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 0107630اإلخراج الصحفى وتطبيقاته المعاصرة
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى التعريف بعناصر اإلبداع فى تشكيل الصحيفة
وإخراجها وتوزيع المواد الصحفية والتعريف بالعناصر التيبوغرافية المستحدثة فى هذه المواد .
المحتوى العلمى :
مفهوم اإلخراط الصحفى  ،أنواع العناصر التيبوغرافية المستحدثة  ،العوامل المؤثرة
فى إخراط الصحفية وتأثيرها على االنقرائية  ،أسس اإلخراط الصحفى  -نماذط وتطبيقات على
إخراط الصحف  -أنواع الطباعة واستخداماتها  ،توظيف الحاسب اآللى وإمكاناته فى إخراط
الصحيفة .
المراجع :
 .1شريف اللبان  ،فن اإلخراط الصحفى  ،الدار المصرية اللبنانية  ،القاهرة . 2000،
 .2أشرف صالح  ،الطباعة و تيبوغرافية الصحف  ،العربى للنشر والتوزيع  ،القاهرة 1984،
 0107631استخدام الحاسب اآللى فى بحوث اإلعالم
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
الهدف التعليمى  :التعرف على كيفية توظيف الحاسب اآللى فى بحوث اإلعالم فى مختلف
مراحلها سواء فى عمليات جمع البيانات أو تحليلها وتفسيرها واستخالص النتائج منها .
المحتوى العلمى :
مدخل إلى الحاسب اآللى  -أنواعه  -تقنياته  -مكوناته  -الحاسب اآللى وبحوث اإلعالم ،
أمثلة على استخدام الحاسب اآللى فى مجال جمع البيانات ( استطالعات الرأى المحوسبة )
استخدام الحاسب اآللى فى تحليل البيانات  -برامج الحاسب المستخدمة فى مجال العلوم اإلنسانية
( مثل )SPSSو كيفية استخدامها .
المــراجـع:
 قراءات متنوعة في مجال الحاسب اآللي. 0107632الوسائط المتعددة
محــاضــرات
 2ســـاعـــة معتمــدة
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الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى التعريف بوسائط اإلعالم الجديدة من حيث أنواعها
وخصائصها وتطوراتها وطرب دراستها من خالل مقارنتها بوسائل اإلعالم التقليدية .
المحتوى العلمى :
مفهوم الوسائط المتعددة  ،أنواعها  -وسائل اإلعالم الجديدة  -خصائص و سائل اإلعالم
الرقمية ،التطورات الحالية فى الوسائط المتعددة  -التحليل المقارن بين وسائل اإلعالم التقليدية
والوسائط المتعددة  -أمثلة على الوسائط المتعددة  ،النص المترابط والهايبرتكست و اإلنترنت .
المراجع :
 .1ناديااة حجااازى  ،الوسااائط المتعااددة  ،دار أخبااار اليااوم  ،قطاااع الثقافااة  ،القاااهرة ،
. 1998
ثــانـيــًا  :درجــــــة الدكتـــــــوراه
 المقـررات اإلجبـارية
 0107708االتجاهات النقدية فى بحوث اإلعالم
محــاضــرات
 5ســاعــات معتمــدة
الهدف التعليمى  :رصد أهم التيارات النقدية فى بحوث االتصال فى المدارس األوربية
واألمريكية كذلك بحوث االتصال فى دول الجنوب وإسهاماتها النظرية والمنهجية فى هذا
المجال .
المحتوى التعليمى :
مدخل إلى النظرية النقدية  -علم االتصال فى إطار منظومة العلوم اإلنسانية
واالجتماعية  ،بحوث االتصال فى عصر المعلومات  -البحوث االمبريقية و النقدية فى حقل
االتصال  -التيارات النقدية فى بحوث االتصال .
المراجع :
 .1عواطف عبد الرحمن  ،النظرية النقديااة فااى بحااوث االتصااال  ،دار الفكاار العربااى
القاهرة . 2002 ،
 0107709دراسات متقدمة فى منهجية بحوث اإلعالم
محــاضــرات
 5ســاعــات معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى التعريف بالمنهجيات الجديدة فى بحوث اإلعالم
وكذلك الطرب واألساليب وأدوات البحث .
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المحتوى التعليمى :
منهجية بحوث اإلعالم فى إطار منظومة العلو م االجتماعية  ،المناهج الكيفية فى بحوث
اإلعالم  -طرب وأدوات البحث التقليدية والطرب المستحدثة المعتمدة على الوسائط الجديدة .
المراجع :
 .1علااى جلبااى  ،تصااميم وتنفيااذ البحااث االجتماااعى بااين االسااتراتيجية والتنفياااذ  ،دار
المعرفة الجامعية اإلسكندرية . 1990
 0107710دراسات متخصصة
محــاضــرات
 5ســاعــات معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى إرشاد الطالب إلى كيفية اختيار أحد الموضوعات
التى تصلح للدراسة فى مرحلة الدكتوراه نظرا ً ألهميتها من الناحية العلمية ( النظرية المنهجية )
أو المجتمعية .
المحتوى العلمى :
قضايا اإلعالم المعاصر التى تصلح إلجراء الدراسة فى مرحلة الدكتوراه فى مجال
الصحافة واإلذاعة و العالقات العامة واإلعالن وتكنولوجيا االتصال والدراما وغيرها .
المــراجــع:
قـــــر اءات متنـــوعـــة في مجال التخصص.
 المقـــررات االختيـــاريـــة
 0107711أخالقيات بحوث اإلعالم
محــاضــرات
 3ســـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى رصد األطر المعيارية واألخالقية التى توجه
وسائل اإلعالم وبحوثه فى المجتمعات المتقدمة والنامية  -وتأثير ذلك على عمل وسائل اإلعالم
وممارساتها .
المحتوى التعليمى :
حرية التعبير وحقوب المجتمع  -الرقابة الحكومية على وسائل اإلعالم وقوانين التحريض -
رقابة التنظيمات الخاصة لوسائل اإلعالم  -وسائل اإلعالم والحكومة  ،حقوب اإلعالميين و
واجباتهم الحق فى حماية الخصوصية وحماية سرية المصادر اإلعالمية  -حماية الشرف و
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االعتبار من جريمة القذف حماية اآلداب العامة  -مواثيق الشرف اإلعالمى فى وسائل اإلعالم
المختلفة .
المراجع :
 .1حساان مكاااوى  ،أخالقيااات العماال اإلعالمااى  ،الاادار المصاارية اللبنانيااة  ،القاااهرة ،
1994
 0107712قضايا مجتمع المعلومات
محــاضــرات
 3ســـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمى  :التناول النقدى لقضايا مجتمع المعلومات فى سياب مجتمعاتها
والمجتمعات النامية
المحتوى التعليمى :
الفجوة الرقمية  -قضايا الخصوصية فى مجتمع المعلومات  -الملكية الفكرية  -جرائم
المعلوماتية  -أخالقيات المعلومات  -التحول إلى مجتمعات المعرفة  -سياسات المعلوماتية .
المراجع :
 .1اليونسكو  ،تقرير المعلومات واالتصاالت فى العالم  ،مركز معلومات اليونسكو ،
القاهرة . 2000 ،
 0107713األيديولوجيات المعاصرة و وسائل اإلعالم
محــاضــرات
 3ســـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى التعرف على طبيعة دور وسائل اإلعالم ومكانتها
فى األيدلوجيات السياسية المعاصر والعالقة المتبادلة بين األيديولوجية ونظم اإلعالم .
المحتوى التعليمى :
حرية الصحافة فى المجتمعات المختلفة وتطور حرية الصحافة و التعبير  -مفهوم
األيديولوجية ومكوناتها  -أيديولوجية االتصال وأيديولوجية المجتمع  -المتغيرات الدولية
وتأثيرها على األيديولوجيات  -التوجهات األيديولوجية لوسائل اإلعالم فى فترات زمنية مختلفة.
المراجع :
 .1إسماعيل على سعد  ،االتصااال والاارأى العااام مبحااث فااى القااوة واأليديولوجيااة  ،دار
المعرفة الجامعية اإلسكندرية . 1992
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 0107714اإلعالم وقضايا التنمية المستدامة
محــاضــرات
 3ســـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمى  :يهدف هذا المقرر إلى رصد عالقة وسائل اإلعالم بقضايا التنمية
المستدامة  ،التعرف على النماذط العالمية لكيفية توظيف اإلعالم فى خدمة المجتمع وقضاياه
التنموية .
المحتوى التعليمى :
تطور الدراسات السوسيولوجيه فى مجال التنمية  -نظريات اإلعالم و نظريات التنمية-
دور اإلعالم فى التنمية المستدامه  -اإلعالم و قضايا التنمية ( محليا وعالميا )
المراجع :
 .1ساالوى امااام اإلعااالم ودوره فااى التنميااة  :فااى ناديااة سااالم وأخاارون ناادوة اإلعااالم
والمشاااركة فااى التنميااة  ،المركااز القاااومى للبحااوث االجتماعيااة والجنائيااة  ،القااااهرة ،
. 1993
 0107715وسائل اإلعالم وتشكيل الوعى
محــاضــرات
 3ســـاعـات معتمــدة
الهدف التعليمى  :التعرف على الدور الذى يمكن لوسائل اإلعالم القيام به فى تشكيل الوعى
االجتماعى والسياسى فى المجتمعات المختلفة .
المحتوى العلمى :
وسائل اإلعالم والواقع االجتماعى  -نظريات تحريف الواقع االجتماعى  -دور وسائل
اإلعالم فى تشكيل الوعى االجتماعى والسياسى  -وسائل اإلعالم والتنشئة السياسية  -وسائل
اإلعالم والثقافة السياسية  -وسائل اإلعالم والمشاركة السياسية  -وسائل اإلعالم وصنع القرار
فى األنظمة السياسية المعاصرة .
المراجع :
.1

عبد الباسط عبد المعطى  ،اإلعالم وتزييف الوعى  ،دار الثقافة الجدياادة  ،القاااهرة ،

1979

.
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التخصــصـــات

علــم النفـــس

الرقم الكودي()08
أوالً :يمنح القسم دبلومات في:
 الدبلوم المهني في علم النفسالمهني

 الدبلوم التخصصي في علمالنفس اإلكلانيكي

تخصــــص عــــــــام

ثانيا :يمنح القسم درجتي الماجستاــر
ً
والدكتوراه:
درجة الماجستار (  50ساعة معتمدة)
درجة الدكتوراه ( 60ساعة معتمدة)

أو ًال :الدبلومات التخصصية في:
.1الدبلوم المهنـي في علم النفس المهني( 24ساعة معتمدة)
الرقم

أوالً :المقررات اإلجبارية( 18ساعة معتمدة)

الوحدات

الساعات المعتمدة

متطلب
سابق

الكودي

المقــــررات

محاضرات

تطبيقات

ميداني

0108501

القياس النفسي والتقويم في مجال الصناعة

1

2

4

3

 0108502علم النفس البيئي

1

2

4

3

 0108503علم النفس الصناعي والتنظيمي

1

2

4

3

 0108504علم النفس اإلداري

2

-

4

3

 0108505اإلرشاد النفسي في المجال المهني

1

2

4

3

 0108506علم نفس الشخصية

1

2

4

3
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ثانيا :المقررات االختيارية(  6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب مقررين  6 ( =3xساعات معتمدة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــررات

الكودي

الوحدات

متطلب
سابق

محاضرات

تطبيقات

ميداني

 0109616السياسات االجتماعية( قسم األنثروبولوجيا)

3

-

-

3

 0108507الصراع الوظيفي وضغوط العمل

1

2

4

3

 0108508إدارة األعمال

1

2

4

3

 0109701انساااااااااااااب الفكاااااااااااار والمعرفااااااااااااة( قساااااااااااام
األنثروبولوجيا)

3

-

-

3

.2الدبلوم التخصصي في علم النفس اإلكلانيكي
الرقم

الكودي

أوالً :المقررات اإلجبارية( 18ساعة معتمدة)

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــررات

سابق

محاضرات

تطبيقات

ميداني

1

2

4

3

 0108510طرب قياس الشخصية وتقويمها

1

2

4

3

 0108511علم النفس المعرفي

1

2

4

3

 0108512التدخل المبكر في مجال الفئات الخاصة

1

2

4

3

 0108513التشخيص والعالط النفسي

1

2

4

3

 0108514علم النفس العصبي

1

2

4

3

0108509

علم النفس اإلكلينيكي()1

متطلب

ثانيا:المقررات االختيارية(  6ساعات معتمدة)
ً

اختار الطالب مقررين  6 (=3xساعات معتمدة)
الرقم

الكودي

الساعات المعتمدة

المقــــررات

الوحدات

متطلب
سابق

محاضرات

تطبيقات

ميداني

 0108515فسيولوجيا المـخ

1

2

4

3

 0108516األسس النفسية للتمريض

1

2

4

3

 0108517اضطرابات الغدد وأثرها على السلوك

1

2

4

3

 0108518تشريعات وقوانين السلوك االنحرافي

1

2

4

3
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
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ثانيا :درجتا الماجستار والدكتوراه
ً
أوالً :درجة الماجستار(  50ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية (  24ساعة معتمدة)

الكودي

الساعات المعتمدة

المقــــررات

الوحدات

متطلب
سابق

محاضرات

تطبيقات

ميداني

 0108601مناهج البحث في علم النفس

1

-

4

2

 0108602علم النفس التجريبي

1

2

-

2

 0108603القياس اإلكلنيكي في المجال النفسي

1

-

4

2

 0108604إحصاء سيكولوجي" مستوى متقدم"

2

-

-

2

 0108605سيكولوجية إدارة األزمات

2

-

-

2

 0108606علم النفس المرضي

1

-

4

2

 0108607علم النفس اإلرشادي

1

-

4

2

 0108608سيكولوجية ذوي الفئات الخاصة

1

-

4

2

 0108609علم النفس االجتماعي

1

-

-

1

 0108610علم النفس المعرفي

1

-

-

1

 0108611التحليل النفسي

1

-

-

1

 0108612علم النفس السياسي

1

-

-

1

 0108613سيكولوجية الشيخوخة

1

-

-

1

 0108614نظريــات التعلــم

1

-

-

1

 0108615البرمجة اللغوية العصبية والنفسية

1

-

-

1

 0108616نصوص نفسية بلغة أجنبية

1

-

-

1

ثانيا :المقررات االختيارية(  6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب 3مقررات6(=2 xساعات معتمدة)
الرقم
الكودي

الساعات المعتمدة
المقــــررات

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ميداني

 0108617األنثروبولوجيا السيكولوجية

1

-

4

2

 0108618المنطق وفلسفة العلوم

2

-

-

2

 0108619الخدمة االجتماعية

1

-

4

2

 0108620علـم الصحـة العـامـة

1

2

-

2

 0108621الطب النفسي لألطفال

1

-

4

2

متطلب
سابق
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 0108622مهارات استخدام الحاسوب في مجال علم

1

الئحـة الدرسـات العليـا

-

2

2

النفس

عدد ساعات رسالة الماجستار( 20ساعة معتمدة)

ثانيا :درجة الدكتوراه ( 60ساعة معتمدة)
ً
الرقم
الكودي

أوالً:المقررات اإلجبارية(  22ساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ميداني

 0108701علم النفس االكلينيكي ()2

1

-

4

2

 0108702علم النفس الفسيولوجي

1

2

-

2

 0108703علم النفس الطبي

2

-

-

2

 0108704علم الصحة النفسية

2

-

-

2

 0108705علم نفس الشواذ

1

-

4

2

 0108706االختبارات والمقاييس النفسية

1

2

-

2

 0108707تشخيص االضطرابات النفسية والعقلية

1

-

4

2

 0108708العالط النفسي السلوكي

1

-

4

2

 0108709العالط النفسي الدينامي

1

-

4

2

 0108710العالط النفسي المعرفي

1

-

4

2

 0108711علم النفس األسري

1

-

-

1

 0108712القياس والتقويم لذوي االحتياجات الخاصة

-

-

4

1

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية(  8ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  4مقررات8 ( =2 xساعات معتمدة)
الرقم
الكودي

الساعات المعتمدة
المقــــررات

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ميداني

 0108713علم األعصاب Neurology

2

-

-

2

 0108714علم عالط أمراض الكالم

1

2

-

2

 0108715طب المسنين Geriatric Medicine

1

-

4

2

 0108716طب نفسي راشدين

1

-

4

2

 0108717علااااااااااااااااااااااام األدوياااااااااااااااااااااااة النفساااااااااااااااااااااااية

1

2

-

2

 0108718علم الصوتيات الفيزيولوجي

1

2

-

2

 0108719علم الصوتيات الفيزيائي  -السمعي

1

2

-

2

Psychopharmacology

متطلب
سابق
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 0108720علم اجتماع السلوك االنحرافي

1

-

4

2

 0108721إدارة األزمات والكوارث

1

-

4

2

عدد ساعات رسالة الدكتوراه (  30ساعة معتمدة)
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علــم النفـــــــــس
)(08
أوالً :الدبلــومـات المهنية والتخصصية
 .1دبلــــوم علــم النفــس المهنــي
 المقــــررات اإلجبـــاريــــــة
 0108501القياس والتقويم النفسي في مجال الصناعة
محاضـرات

تطبيقات

1

2

ميـدانــي
4

=  3سـاعات معتمـدة

الهدف التعليمي :
اكسااااب الطالاااب مهاااارات القيااااس النفساااي  ،ومهاااارات اساااتخدام االختباااارات النفساااية
والمقاييس بأنواعها المختلفة سواء في المجاالت النظرية والتطبيقية لجميع فروع علم النفس.
المحتوى العلمي
الخواص السيكومترية للمقاييس النفسية  ،معامالت الثبات وأنواعه وطرق حسابه 0
المراجع :
1. Aiken, L.R. 1991 Psychological testing. Boston: Allyn &. Bacom,
7th. Ed.
2. Anastasi, A. (1988) Psychological testing and assessment. New
York: Macmillan’s 6th. ed.
 0108502علم النفس البيئي
محاضـرات

تطبيقات

1

2

ميـدانــي
4

=  3سـاعات معتمـدة

الهدف التعليمي
الااوعي العااام بالبيئااة واالهتمااام بهااا فضااال عاان التعاارف علااى العالقااة بااين علاام الاانفس
اتلبيئي وغيره من فروع العلم المختلفة والعالقة بااين البشاار والبيئااات الطبيعيااة التااي تقااود الااى
ارتقاء النوع التجريبي 0
المحتوى العلمي
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المعرفة البيئيااة المحيطااة  ،فاارز المنبااه والبحااث عاان االثااارة  ،المشااقة البيئيااة  ،الحيااز
الشخصي  ،بيئات للعمل  ،بيئات التعلم  ،البيئات السكنية  ،المشكالت البيئية المرتبطة بالصااحة
كالتلوث البيئي 0
المراجع :
1- Mc Andrew, F.T.(1993) : Environmental Psychology,
California : Brooks Cole .
2- Bell, P.,et.al (2001) : Environmental Psychology, Toronto :
Harcourt College Publishers.
0108503علم النفس الصناعي والتنظيمي
محاضـرات

تطبيقات

1

2

ميـدانــي
=  3سـاعات معتمـدة

4

الهدف التعليمي
اطاااالع الطالاااب بااادور علااام الااانفس فاااي المجاااال الصاااناعي  ،ومااادى تفاعااال العلاااوم النفساااية –
االجتماعية مع علوم التنظيم واإلدارة من أجل الوصول إلى فهم علمي أكثر دقة للتنظيمات المهنيااة
والصناعية 0
المحتوى العلمي
العمل بوصفه قيمة إنسانية  ،ماادخل الااى علاام الاانفس المهنااي  ،ساايكولوجية الفااروق الفرديااة ،
تحلياال العماال  ،االختيااار المهنااي  ،التوجيااه المهنااي  ،عالقااة االختيااار المهنااي بالتوجيااه المهنااي ،
التدريب المهني ،عالقة التأهيل المهني  ،الهندسة البشرية  ،األمراح المهنية والصحة النفسية 0
المـراجـع:
1- Brinkerhoff, R.& dressier , D. (1995). Productivity measurement: A
Guide
for managers and Evaluators. New Bwry : sage .
 -2عبد الفتاح دويدار ( 0 )1995أصول علاام الاانفس المهنااي وتطبيقاتااه  0لبنااان  :دار
النهضة العربية0
 0108504علم النفس االداري
محاضـرات
2
الهدف التعليمي

تطبيقات
-

ميـدانــي
4

=  3سـاعات معتمـدة
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الئحـة الدرسـات العليـا

يهاادف هااذا المقاارر إلااى التعاارف علااى ماهيااة علاام الاانفس اإلداري وعناصاار العمليااة
اإلداريااة ومجاااالت اإلدارة والقياااس فااي مجااال علاام الاانفس اإلداري ومناااهج البحااث فااي مجااال
اإلدارة  ،نظريات تفسير اإلدارة  0000الخ 0
المحتوى العلمي
 ماهية علم النفس فروع علم النفس علم النفس اإلداري ماهية علم النفس اإلداري
 عالقة علم النفس اإلداري بفروع علم النفس
 عالقة علم النفس اإلداري بالعلوم األخرى
 القياس السيكولوجي في مجال علم النفس اإلداري مناهج البحث في مجال علم النفس اإلداري القيادة  :ماهيتها ونظريات تفسيرها والتيارات الحديثة في مجال القيادة اإلدارة  :ماهيتها ونظريات تفسير اإلدارة والتيارات الحديثة في مجال القيادة العالقات بين القيادة واإلدارة التوجيه والقيادة وسمات المدير الكفء الحوافز والدوافع التنظيم واألفراد الوظائف اإلدارية الرقابة دراسات ميدانية في مجال علم النفس اإلداري 0المراجع :
 -1هارولاااد ليافيااات ( )1964علااام الااانفس اإلداري  ،ترجماااة  :كماااال دساااوقي ،
القاهرة :دار الفكر العربي 0
 -2محمد قاساام القريااوني ( )2001مبااادئ اإلدارة  ،األردن  :عمااان  ،دار صاافاء
للنشر والتوزيع0
3- Stephen, P,R & coulter,M, (1999) Management, 6th.ed, New
York-Jeresy, prentice-Hall, pp.618-628.
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 0108505اإلرشاد النفسي في المجال المهني
محاضـرات

تطبيقات

1

2

ميـدانــي
4

=  3سـاعات معتمـدة

الهدف التعليمي
تعريااف الطالااب بأهميااة اإلرشاااد النفسااي ونظرياتااه وأساااليب ممارسااة عمليااة اإلرشاااد
النفسي ونظرياته وأساليب ممارسة عملية اإلرشاد 0
المحتوى العلمي
نظرياااات اإلرشااااد النفساااي  ،منااااهج البحاااث فاااي اإلرشااااد النفساااي خطاااوات العملياااة
اإلرشادية ،منهج الحاالت الفردية 0
المراجع :
 -1عالء الدين كفافي ( 0)1999اإلرشاد النفسي األسري  ،القاهرة  :دار الفكر العربي
 -2ماااااهر محمااااود عماااار ( )1999المقابلااااة الشخصااااية 0اإلسااااكندرية  :دار المعرفااااة
الجامعية
 0108506علم نفس الشخصية
محاضـرات
1

تطبيقات
2

ميـدانــي
4

=  3سـاعات معتمـدة

الهدف التعليمي
يهاادف هااذا المقاارر الااى دراسااة الشخصااية والعواماال المااؤثرة فيهااا ونظريااات تفساايرها
وطرق تعديل السلوك0
المحتوى العلمي :
مقدمة عامة عن علم النفس  ،التطور التاااريخي لمفهااوم ودراسااات الشخصااية  ،طاارق
قياااس الشخصااية  ،نظريااات تفساايرها  ،العواماال المااؤثرة فيهااا  ،اضااطرابات الشخصااية وطاارق
تعديل السلوك  ،دراسات ميدانية 0
المراجع :
 -1أحمد عبد الخالق  ،األبعاد األساسية للشخصية  ،االسكندرية  :دار المعرفة الجامعية
 -2فريح العنزي ( )1998علم نفس الشخصية  ،الكويت  :مكتبة الفالح 0
3- Aiken, L.R., (1991) psychological testing and assessment.
Boston, 6th & Bacon, 7th. rd.
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4- Eysenck , H.J, (1960) The structure of human personality.
London: Methuen, 2nd -ed.
 المقــــررات االختيــارية
 0109616السياسات االجتماعيـة( قسم األنثروبولوجيا)
 0108507الصراع الوظيفي وضغوط العمل
محاضـرات

تطبيقات

1

2

ميـدانــي
4

=  3سـاعات معتمـدة

الهدف التعليمي
يهدف تدريس هذا المقرر الى التعرف على النظم الوظيفية وأنماط الصراعات ومفهوم
الضغوط ونظريات تفسيرها  ،والتحلياال الااوظيفي وعواماال نجاااح الفاارد واألدوار الوظيفيااة
وكيفية التعامل مع الضغوط والصراعات الوظيفية 0
المحتوى العلمي
 مدخل عام لعلم النفس فروع علم النفس ضغوط العمل  :المفهوم أشكال ضغوط العمل اعراض الضغوط قياس الضغوط تحليل أسباب الضغوط نظريات تفسير الضغوط الصراع الوظيفي المفهوم واألنواع صراع األدوار النظم والتسلسل الوظيفي نظم المجتمعات والمؤسسات التغير في أنظمة العمل تحليل الوظائف قياس متطلبات الوظائف -تقييم عالقات العمل
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

 تقييم ظروف العمل ضغوط العمل والصراع الوظيفي كيفية التعامل مع الضغوط وضع االستراتيجيات الخاصة بطبيعة األعمال ادارة الوقت االتصال الفعال تكوين فرب العمل المتجانسة للتقليل من الصراع الوظيفي وضغوط العمل توفير القيادة الفعالة دراسات ميدانيةالمراجع
 -1س تشااارني ( )2001الماادير الفااوري  ،ترجمااة  :مكتبااة جرياار  :الرياااح  ،مكتبااة
جرير
 0108508ادارة األعمـــــال
محاضـرات

تطبيقات

1

2

ميـدانــي
4

=  3سـاعات معتمـدة

الهدف التعليمي
يهدف هذا المقرر الى دراسااة مفهااوم اإلدارة وأنماطهااا وعواماال ومعااايير النجاااح وتطااور
الفكر االقتصادي 0
المحتوى العلمي
 مفهوم اإلدارة ومبادئ علم اإلدارة أنواع اإلدارات وأنماطها مفهوم إدارة األعمال تاريخ الفكر االقتصادي مبادئ االقتصاد التخطيط االستراتيجي الدارة األعمال قواعد ومبادئ االستثمار الرأسمالية واالستثمار تقييم المشروعات ودراسة الجدوى -إدارة األعمال المالية
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

 اإلدارة االستراتيجية إدارة األعمال الدولية إدارة التسويق المتقدم إدارة السلوك التنظيمي معايير النجاح والجودة في المشاريع نظم المعلومات اإلدارية إدارة المبيعات إدارة الموارد البشرية إدارة اإلنتاج واألعمال المحاسبة اإلدارية المتقدمة حلقة بحث في اإلدارةالمراجع
 -1حازم الببالوي ( )1996تطور الفكر االقتصااادي  :القاااهرة  :الهيئااة المصاارية العامااة
للكتاب  :األعمال الفكرية لمكتبة األسرة 0
 -2س تشااارني ( )2001الماادير الفااوري  ،ترجمااة  :مكتبااة جرياار  :الرياااح  ،مكتبااة
جرير
 0109701أنساق الفكر والمعرفــــة )قسم األنثروبولوجيا)
 .2الدبلوم التخصصي في علم النفس اإلكلينيكي
 المقــــررات اإلجبـــاريــــــة
 0108509علم النفس اإلكلينيكي()1
محاضـرات

تطبيقات

1

2

ميـدانــي
4

=  3سـاعات معتمـدة

الهدف التعليمي
تمكااين الطالااب ماان التعاارف علااى موضااوعات علاام الاانفس اإلكلينيكااي وأهاام مشااكالته ،
وأهمية التشخيص  ،والتصنيف  ،وأهم األمراح النفسية والعقلية 0
المحتوى العلمي

366

الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

مفاهيم الالسوية والمرح العقلي ،التصنيف التشخيصي  ،اإلجااراءات التشخيصااية فااي
الطااب النفسااي  ،مبحااث األعااراح  ،االضاااطرابات االنفعاليااة  0العواماال البيولوجيااة المحاااددة
للمرح العقلي والمحددات البيئية للسلوك المرضي0
المراجع:
1- American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and

statistical manual of mental disorder ( DSM-Iv) Washington DC.
2- Oltmanns ,T.F. & Emery, R.E. (1998) . Abnormal psychology,

New Jersey : frentice hall.
 0108510طرق قياس الشخصية وتقويمها
محاضـرات

تطبيقات

1

2

ميـدانــي
4

=  3سـاعات معتمـدة

الهدف التعليمي
مساعدة الطالب على فهم طرق قياس الشخصية في المجالين المهني واإلكلينيكي 0
المحتوى العلمي
مدخل للقياس النفسي  ،أبعاد الشخصااية  ،طاارق قياااس الشخصااية  ،مقاااييس التقاادير ،
قوائم العينات والمشكالت  ،االستخبارات  ،االختبارات الموضوعية للشخصية  ،الطرق االسقاطية
المراجع :
 -1أحمد عبد الخالق ( 0 )2005قياس الشخصية  0اإلسكندرية  :دار المعرفة الجامعية
1-Anastasi, A. (1988). Psychological testing. New York : Macmillan,
6th ed.
 0108511علم النفس المعرفي
محاضـرات

تطبيقات

1

2

ميـدانــي
4

=  3سـاعات معتمـدة

الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى دراسااة نظريااات التكااوين العقلااي مااع نماااذج ماان
دراسة الذكاء والقدرات وطرق حل المشكالت0
المحتااوى العلمااي :مقدمااة عامااة عاان علاام الاانفس  ،الفااروق الفرديااة  ،التكااوين العقلااي ،
نظريات التكوين العقلي  :المنظور الكمي  ،المنظور المعرفي  ،قياس التكوين العقلي  ،األسااس
المعرفية لحل المشكالت  ،نماذج من القدرات  :الذاكرة  ،االنتباه  ،االبتكار  00الااخ  ،دراسااات
ميدانية 0
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

المراجع :
 -1فتحاااااي مصاااااطفى الزياااااات ( )1995األساااااس المعرفياااااة للتكاااااوين العقلاااااي وتجهياااااز
المعلومات ،المنصورة  :دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 0
 -2أرون بيك( )2000العالط المعرفي  :ترجمة  /عادل مصطفى  ،القاهرة  :دار اآلفاااب
العربية0
3-Wolman, B.B. ( Editor ) . (1985) Handbook of intelligence
theories, Measurements and Applications, John Wiley & Sons,
N.Y.
4-Solso, R.L., (1979) Cognitive psychology, Harcourt Brace
Jovanovich, Inc, N.Y.
 0108512التدخل المبكر في مجاالت الفئات الخاصة
محاضـرات

تطبيقات

1

2

ميـدانــي
4

=  3سـاعات معتمـدة

الهاادف التعليمااي :تعريااف الطالااب بأهميااة التاادخل المبكاار فااي مجااال الفئااات الخاصااة وأهاام
نظرياته وأساليب التدخل المبكر ونظرياته وأساليب ممارسة عملية التدخل المبكر 0
المحتوى العلمي :اإلعاقة  ،أنواعها  ،وأسبابها  ،الخطوات المتبعة للتدخل المبكر  ،عوامل
المخاطرة 0اإلرشاد النفسي والتوجيه ألولياء األمور
المراجع :
 -1عاااالء الااادين كفاااافي ( 0)1999اإلرشااااد النفساااي األساااري  ،القااااهرة  :دار الفكااار
العرباااي -2 .مااااهر محماااود عمااار ( )1999المقابلاااة الشخصاااية 0اإلساااكندرية  :دار
المعرفة الجامعية
 0108513التشخيص والعالج النفسي
محاضـرات

تطبيقات

1

2

ميـدانــي
4

=  3سـاعات معتمـدة

الهدف التعليمي:
تعرياااف الطالاااب بأهمياااة التشاااخيص والعاااالج النفساااي والتفاعااال المااانظم باااين المعاااالج
والمريح ،وكيفية تطبيق المبادئ السيكولوجية لحل مشكالت المريح 0
المحتوى العلمي
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

تعريف بالعالج النفسي والتشخيصي  ،نبااذة تاريخيااة  ،طاارق العااالج النفسااي  :التحلياال
النفساااي  ،العاااالج الممركاااز حاااول العمااال  ،العاااالج السااالوكي  ،الطااارق االجرائياااة  ،االقتاااداء
بالنموذج ،إعادة البناء المعرفي  ،العالج الجماعي  ،العالج األسري  ،العالج البيولوجي 0
المراجع
1- Abdel-Khalek, A.(1988). The fear survey schedule and itscorrelation with personality in Egyptian samples. Journal of
behavior therapy & Experimental psychiatry. 19(2), 113-188.
2- Rathus (1981). Psychology. N.Y. HRW.
 0108514علم النفــــس العصبي
محاضـرات

تطبيقات

1

2

ميـدانــي
4

=  3سـاعات معتمـدة

الهدف التعليمي :تمكين الطالب من التمييز بين علم األعصاب  Neurologyوكل من الطب
النفسي  Psychiatryوعلم النفس0 Psychology
المحتوى العلمااي :الخاليااا العصاابية  ،التشااريح الااوظيفي للجهاااز العصاابي  ،الغاادد وأثرهااا علااى
السلوك  ،سيكولوجية العالقة بين النفس والجسم 0
المراجع :
1- Principles of contemporary psychological medicine, Bahrain
publisher’s – Lebanon: Beirut.
2-Trunble ,M.R. (1996) : Biological psychiatry, New York: John
Wiley & Sons.
 المقــــررات االختيــارية
 0108515فسيولوجيـــا المـــخ
محاضـرات

تطبيقات

1

2

ميـدانــي
4

=  3سـاعات معتمـدة

الهاادف التعليمااي :مساااعدة الطالااب علااى فهاام أمااراح الطفاال العصااابية والذهانيااة وكيفيااة
التعامل معها والتصدي لها 0

369

الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

المحتااوى العلمااي :التصاانيف  ،اضااطرابات النماااء (االرتقاااء) النفسااي  ،االضااطرابات االرتقائيااة
المعنية في المهارات الدراسية  ،اضااطرابات ارتقائيااة (انمائيااة) منتشاارة  ،اضااطرابات ساالوكية
وانفعالية ذات البداية المتعلقة بالطفولة أو المراهقة  ،اضطرابات النوم 0
المراجع:
 .1أحماااد عكاشاااة ( 0 )1990التصااانيف العاااالمي لالضاااطرابات العقلياااة والسااالوكية 0
منظمة الصحة العالمية 0
 0108516األسس النفسية للتمريح
محاضـرات

تطبيقات

1

2

ميـدانــي
4

=  3سـاعات معتمـدة

الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر الااى ماعاادة الطالااب علااى فهاام أخالقيااات التمااريح
واألسس والمبادىء التي يجب أن يتبعها المتخصص في هذا الصدد 0
المحتوى العلمي :التعريف بأخالقيات المهنة  ،الواجبات وااللتزامات التي تقع على عاتق القائم
بالتمريح  ،البرامج النفية لتطوير أداء القائم بالتمريح  ،تنمية مهارات العالقات االجتماعيااة
والتواصل مع المريح واسرته0
المراجع:
1. Harvey, p. (1988). Health Psychology. London : Longman.
 0108517اضطرابات الغدد وأثرها على السلوك
محاضـرات

تطبيقات

1

2

ميـدانــي
4

=  3سـاعات معتمـدة

الهدف التعليمي :التعرف على تطور اآلثار النفسية للعقاقير النفسية 0
المحتااوى العلمااي :تصاانيف العقاااقير  ،المهاادئات الكباارى  ،األعااراح الذهانيااة  ،المهاادئات
الصغرى  ،مضادات االكتئاب  ،العقاقير المنبهة
المراجع:
 .1أحمد عبااد الخااالق ( 0 )1991أسااس علاام الاانفس  0االسااكندرية  ،دار المعرفااة
الجامعية 0
 0108518تشريعات وقوانين السلوك االنحرافي
محاضـرات

تطبيقات

1

2

ميـدانــي
4

=  3سـاعات معتمـدة
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الهدف التعليمي
يهااادف هاااذا المقااارر الاااى مسااااعدة الطالاااب علاااى فهااام القاااوانين والتشاااريعات الخاصاااة
بالسلوك اإلجرمي والمرح العقلي أو القصور العقلي 0
المحتوى العلمي
 االنحااراف أو الجناااح ( التعريااف  ،معاادل االنتشااار  ،العواماال المصاااحبة  ،التصاانيف ،العالج )0
 السيكوباتية ( التعريف  ،التطور التاريخي  ،التعريااف القااانوني للشخصااية الساايكوباتية ،األسباب والعالج ) 0
 العنااااف ( األنااااواع  ،االنتشااااار  ،االضااااطرابات العقليااااة العضااااوية المصاااااحبة للساااالوكالعدواني)0
 كتابة تقارير المحكمة القوانين المتعلقة بالطب النفسالمراجع
 -1أحمد عكاشة ( 0 )1991الطب النفسي المعاصر 0القاهرة :مكتبة االنجلو0
 -2محمااود حمااودة ( 0)1990الطااب النفسااي  :الاانفس  ،أساارارها ،وأمراضااها 0جامعااة
القاهرة  :مركز كمبيوتر كلية الصيدلة 0
ثانيًا :درجتا الماجستيروالدكتوراه
أوالً :درجــة الماجستيــر
 المقــــررات اإلجبــاريــــة
 0108601مناهج البحث في علم النفس
محاضـرات
1

تطبيقات
-

ميـدانــي
4

= 2سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر الى تعليم الطالب مفهوم البحث العلمي وطبيعة وأنواع
مناهج البحث في علم النفس وخصائص كل منهج  ،وكيفية عمل البحوث الميدانية والنظريااة
في ضوء خطوات المنهج العلمي 0
المحتوى العلمي
 مفهوم البحث العلمي وخصائصه -طرب تحصيل المعرفة
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

 أدوات جمع البيانات أهداف العلم خطوات البحث العلمي مناهج البحث في علم النفس* المنهج التاريخي
* المنهج الوصفي
* المنهج التجريبي
* مناهج أخرى
 اإلحصاء الوصفي اإلحصاء االستداللي كتابة تقرير البحث تقويم البحوث دراسات ميدانيةالمراجع :
 -1ديوبولد0ب0فاندالين ( )1990مناهج البحث في التربية وعلم النفس  ،القاهرة  :مكتبة
االنجلو المصرية  :ط 0 4
 -2فؤاد أبو حطب  ،آمال صادب ( )1996مناهج البحث والتحليل اإلحصائي  ،القاهرة :
مكتبة االنجلو المصرية  ،ط 0 3
3-Dunham, P.J. (1988) Research methods in psychology, New
York: Her [er and row.
 0108602علم النفس التجريبي
محاضـرات
1

تطبيقات
2

ميـدانــي
-

=

2سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي:
يهدف هذا المقاارر إلااى إكسااب الاادارس مهااارات التعاماال التجريبااي فااي المختباار النفسااي
فيما يتعلق بالتجارب النفسية في مجاالت الشخصية  ،وعلم النفس االجتماعي 0
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

المحتوى العلمي:
أنواع التجارب النفسية  ،شروط اجراء التجربة  ،الفرب بين التجربة المعمليااة والتجربااة
شااابه المعملياااة والتجرباااة االمبيريقياااة  ،بااادايات علااام الااانفس التجريباااي  ،السااايكوفزياء  ،العتباااات
الفارقة0
المراجع
1- Bickman , L.& Rog. B,J. (2000). Handbook of applied research
methods. Thousand Oaks, CA: sage.
2- Kin,R. (2003) . Case study research . design and methods.
Thousand Oaks, CA : sage .
 0108603القياس اإلكلينيكي في المجال النفسي
محاضـرات
1

تطبيقات
-

ميـدانــي
4

= 2سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي :
اكسااااب الطالاااب مهاااارات القيااااس النفساااي  ،ومهاااارات اساااتخدام االختباااارات النفساااية
والمقاييس بأنواعها المختلفة سواء في المجاالت النظرية والتطبيقية لجميع فروع علم النفس
المحتوى العلمي
الخواص السيكومترية للمقاييس النفسية  ،معامالت الثبات وأنواعه وطرق حسابه 0
المراجع :

1- Aiken, L.R. 1991 Psychological testing . Boston: Allyn &.
Bacom, 7th. ed.
2- Anastasi, A. (1988) Psychological testing and assessment.
New York: Macmillan’s 6th. ed.
 0108604احصاء سيكولوجي "مستوى متقدم"
محاضـرات
2

تطبيقات
-

ميـدانــي
-

= 2سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي
يهاادف هااذا المقاارر إلااى دراسااة أساااليب متقدمااة ماان اإلحصاااء وطاارق توظيفهااا فااي
الدراسات النفسية 0
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

المحتوى العلمي
مقدمة عامة في اإلحصاء  ،معامالت االرتباط  ،تحليل التباين البسيط والمتعدد  ،تحليل
االنحدار البسيط والمتعدد  ،تحليل التغاير  ،تحليل المسار  ،الدالة التمييزية  ،التحليل العاملي
المراجع :
 -1فؤاد البهي السيد ( )1979علم النفس اإلحصائي  ،القاهرة  :دار الفكر العربي
 -2صاافوت فااارج ( )1996اإلحصااااء فاااي علاام الااانفس  ،القااااهرة  :مكتباااة االنجلاااو
المصرية 0

3- Walpole, R.E, (1995) : Introduction to statistics, N.Y. Macmillan
publishing co., Inc. 3th . ed.
4- Miller, J., (1996) statistics for advanced level, N.Y, Cambridge
university press, 2th . ed .
 0108605سيكـــــولوجيـــــة إدارة األزمـــــات
محاضـرات

تطبيقات

2

-

ميـدانــي
-

= 2سـاعة معتمـدة

الهاادف التعليمااي  :يهاادف دراسااة هااذا المقاارر الااى دراسااة اآلثااار المترتبااة علااى تعاارح
المجتمعات واألفراد لألزمااات والكااوارث  ،وكيفيااة مواجهتهااا وتصاانيفها ودور االعااالم فااي
التعامل معها ودور المؤسسات والمنظمات الدولية في مواجهة األزمات  000الخ 0
المحتوى العلمي :مفهوم ادارة األزمات:
 تصااااااااااانيف االصاااااااااااابات البيولوجياااااااااااةوالكيميائيااااااة الناتجااااااة عاااااان األزمااااااات
والكوارث
 تصاااااااااااااانيف الجمعيااااااااااااااات النفساااااااااااااايةوالسيكامترية للصدمات
 القيااااااادة والساااااايطرة أثناااااااء الكااااااوارثواألزمات
 اآلثار النفسية واالجتماعية الناجمة عااناألزمات والكوارث

 علاااام ادارة األزمااااات والكااااوارث  ،علاااامادارة المخاطر واألزمات
 منااااااااهج البحاااااااث فاااااااي ادارة األزمااااااااتوالكوارث
 تصنيف األزمات االساااااااتراتيجيات النفساااااااية والتربوياااااااةواالجتماعية في مواجهة األزمات
 األماااااام المتحاااااادة والمنظمااااااات الدوليااااااةودورها في مواجهة األزمات
 -التشريعات الدولية في مواجهة األزمات
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 -دور المتطااااااااااوعين أثناااااااااااء األزمااااااااااات

 -اآلثاااار البيئياااة والصاااحية الناجماااة عااان

والكوارث
-

الئحـة الدرسـات العليـا

األزمات والكوارث
 -اآلثار االقتصااادية الناجمااة عاان األزمااات

دراسة ميدانية

والكوارث
 االعالم واألزمات اشااااكالية حاااادود التااااأثير االعالمااااي فااااياألزمات
المراجع :
 .1أحمااد محمااد عبااد الخااالق ( )1998الصاادمة النفسااية  ،الكوياات  :مطبوعااات جامعااة
الكويت
 .2محمد أحمد النابلسي ( )1991الصدمة النفسية  ،بيروت  :دار النهضة العربية0
3. Peterson, K. prouf,M.F., & Schwarz, R.A., (1991) posttraumatic stress disorder : A clinicians. Guide. N,Y : plenum.
 0108606علم النفس المرضي
محاضـرات
1

تطبيقات
-

ميـدانــي
4

= 2سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي :يهدف هااذا المقاارر إلااى وقااوف الطالااب علااى عالقااة علاام الاانفس المرضااي
بعلم النفس االكلينيكي 0
المحتوى العلمي
أنااواع األماااراح النفساااية  ،أسااااليب التشااخيص  ،أسااااليب العاااالج  ،عالقاااة األماااراح
النفسية باألمراح العقلية والنفسية الجسمية 0
المراجع :
1- American Psychiatric Association (2000) : Diagnostic and
statistical manual of mental disorders (4th .ed).
2- WHO (1992) : The ICD –10 classification of mental and
Behavioural disorders, WHO Geneva.
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

 0108607علم النفس االرشادي
محاضـرات

تطبيقات
-

1

ميـدانــي
4

= 2سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي
تعريااف الطالااب بأهميااة اإلرشاااد النفسااي ونظرياتااه وأساااليب ممارسااة عمليااة اإلرشاااد
النفسي ونظرياته وأساليب ممارسة عملية اإلرشاد 0
المحتوى العلمي
نظرياااات اإلرشااااد النفساااي  ،منااااهج البحاااث فاااي اإلرشااااد النفساااي خطاااوات العملياااة
اإلرشادية ،منهج الحاالت الفردية 0
المراجع :
 -1عاااالء الااادين كفاااافي ( 0)1999اإلرشااااد النفساااي األساااري  ،القااااهرة  :دار الفكااار
العربي0
 -2ماااااهر محمااااود عماااار ( )1999المقابلااااة الشخصااااية 0اإلسااااكندرية  :دار المعرفااااة
الجامعية.
 0108608سيكولوجية ذوي الفئات الخاصة
محاضـرات
1

تطبيقات
-

ميـدانــي
4

= 2سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي
يهدف هااذا المقاارر إلااى دراسااة اإلعاقااات  :أنواعهااا وتصاانيفاتها  ،وأساابابها ونظريااات
تفسيرها  ،وطرق دراستها  ،وطرق التأهيل والعالج0
المحتوى العلمي
مقدمة عامة عن علم النفس  ،مفهوم اإلعاقة  ،تصنيف اإلعاقات  ،مظاااهر النمااو لاادى
المعوقين ،عوامل وأسباب اإلعاقات  ،طرق ومناهج الدراسة لدى المعوقين  ،تشخيص وقياس
اإلعاقة ،طرق تأهيل المعوقين  ،اإلرشاد النفسي لااذوي الفئااات الخاصااة أساارهم  ،باارامج تعلاايم
المعوقين  ،دراسات ميدانية في مجال اإلعاقات 0
المراجع :
 -1محمد عباس يوسف ( )2003دراسات في اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة،
القاهرة  :دار غريب 0
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 -2عباااااد المطلاااااب القريطاااااي ( )1996سااااايكولوجية ذوي االحتياجاااااات الخاصاااااة
وتربيتهم ،القاهرة  :دار الفكر العربي 0
3- Ingsholt, Anette ( 2002) : Blindness mental retardation
and-or autism Denmark, Kalundborg : National Institue for
Blind and partially sighted children and Youth.
4- Marschark, M.& Clark, D.(1998), Psychological
perspectives on deafness. Mahwah , NJ : Erlbaum.
 0108609علم النفس االجتماعي
محاضـرات
1

تطبيقات
-

ميـدانــي
-

= سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي
تعريف الطالب بأهمية علم النفس االجتماعي فااي وصااف الظااواهر العلميااة التااي تتعلااق
بدراسة سلوك الفرد من حيث أنه يؤثر فااي ساالوك غيااره ماان األفااراد ويتااأثر بساالوك غيااره ماان
األفراد0
المحتوى العلمي
تعريف علم النفس االجتماعي  ،سيكولوجية العالقة بين الفرد والمجتمع  ،علاام الاانفس
االجتماعي بين الفلسفة والعلم  ،طرق البحث في علم النفس االجتماااعي  ،بعااح الموضااوعات
األساسية في علم النفس االجتماعي 0
المراجع :
1- Wilson, J.P. (1990) . Personality and social behaviour, In.H.J.
Eysenck (Ed.), A Model for personality. New York : Springesverlay, 210-254.
2- Duckitt,J. (1992). Psychology and prejudice : A historical
analysis and framework. American psychologist, 47,1182-1192 .
 0108610علم النفس المعرفي
محاضـرات
1
الهدف التعليمي

تطبيقات
-

ميـدانــي
-

= سـاعة معتمـدة
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

يهدف هااذا المقاارر إلااى دراسااة نظريااات التكااوين العقلااي مااع نماااذج ماان دراسااة الااذكاء
والقدرات وطرق حل المشكالت0
المحتوى العلمي
مقدمة عامة عاان علاام الاانفس  ،الفااروق الفرديااة  ،التكااوين العقلااي  ،نظريااات التكااوين
العقلي  :المنظور الكمي  ،المنظااور المعرفااي  ،قياااس التكااوين العقلااي  ،األسااس المعرفيااة لحاال
المشكالت  ،نماذج من القدرات  :الذاكرة  ،االنتباه  ،االبتكار  00الخ  ،دراسات ميدانية 0
المراجع :
 -1فتحاااي مصاااطفى الزياااات ( )1995األساااس المعرفياااة للتكاااوين العقلاااي وتجهياااز
المعلومات  ،المنصورة  :دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 0
 -2أرون بيك( )2000العالج المعرفااي  :ترجمااة عااادل مصااطفى  ،القاااهرة  :دار
اآلفاق العربية0
3-

Wolman, B.B. ( Editor ) . (1985) Handbook of intelligence

theories, Measurements and Applications, John Wiley & Sons,
N.Y.
Solso, R.L., (1979) Cognitive psychology, Harcourt Brace

4-

Jovanovich, Inc, N.Y.
 0108611التحليــل النفســي
محاضـرات
1

تطبيقات
-

ميـدانــي
-

= سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بماادارس التحلياال النفسااي ونظرياتااه
قديمها وحديثها  ،واألساليب التشخيصية والعالجية بالتحليل النفسي 0
المحتوى العلمي
نظرياااات التحليااال النفساااي  ،أسااااليب التشاااخيص باساااتخدام منااااهج التحليااال النفساااي ،
وأساليب العالج التحليلي 0
المـراجـع:
 -1يحيى الرخاوي( 0)1978مقدمة في العالج النفسي0القاهرة :دار الغد للنشر0
 -2لطفي فطيم( 0)1981اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي 0الرياح  :دار المريخ0
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 0108612علم النفس السياسي
محاضـرات
1

تطبيقات
-

ميـدانــي
-

= سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي
يهدف هذا المقرر الى دراسة مفهوم علم النفس السياسي وعالقته بالعلوم األخرى
والدراسة المتعمقة للسلوك السياسي وتحليله ونظريات تفسيره  ،وظاهرتي التطرف واالرهاب
وكيفية التعامل معهما0
المحتوى العلمي
مقدمة عامة عن علم النفس  ،البدايات األولى لعلم النفس السياسي  ،المفهوم  ،كيفيااة
تكااوين الساالوك السياسااي  ،قياااس ا لساالوك السياسااي  ،العواماال المااؤثرة فااي تكااوين الساالوك
السياسي  ،نظريات تفسيره  ،التطرف واإلرهاااب  ،مناااهج البحااث فااي علاام الاانفس السياسااي 0
نماذج من موضوعات علم النفس السياسي  ،تعديل السلوك السياسي  ،دراسات ميدانية 0
المراجع :
 -1ناهد رماازي ( )1991الاارأي العااام والساايكولوجيا السياسااية  ،القاااهرة  :مكتبااة
االنجلو المصرية0
 -2عزيااز محمااد الساايد ( )1994الساالوك السياسااي  :النظريااة والواقااع  ،بيااروت :
دار الكتاب اللبناني 0
3- Browning ,R.& Jacob, H.,(1974) power motivation and the
political personality, In Direnzo, G. personality and politics.
Anchor books.
4- Direnzo, G(1974) Perspectives on personality and
political behavior, In Direnzo, G., personality and politics anchor
books, N.Y.
 0108613سيكولوجية الشيخوخة
محاضـرات
1

تطبيقات
-

ميـدانــي
-

= سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي
يهااادف هاااذا المقااارر إلاااى دراساااة مظااااهر النماااو فاااي مرحلاااة الشااايخوخة وخصائصاااها
ومشكالتها وطرق تأهيل المسنين 0
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

المحتوى العلمي
مقدمة عامة عن علم النفس  ،مراحل النمو والعوامل المااؤثرة فيهااا  ،مبااادئ وقااوانين
النمااااو  ،نظريااااات النمااااو  ،مرحلااااة الشاااايخوخة  :مظاهرهااااا وخصائصااااها  ،نظريااااات تفسااااير
الشاايخوخة  ،مشااااكل المسااانين  ،بااارامج رعاياااة المساانين  ،طاااب المسااانين  ،اإلرشااااد النفساااي
وتأهيل المسنين  ،دراسات ميدانية 0
المراجع :
 -1جالل الدين الغزاوي ( )1988حول ظاهرة الشيخوخة  ،الكويت  :حوليات كلية
اآلداب 0 )50( 9 ،
 -2يوسف ميخائيل ( )1977ر عاية الشيخوخة  ،القاهرة  :مكتبة غريب 0
3- Bearley, C.P., (1978) Social work, Ageing and society.
London, Routledge & Kegan Paul.
4- Burke,J.L., (1981) young children’s attitudes and perceptions
of older adults, in international journal of Aging and human
development, 14,3 (1981 – 1982) ,3,205-222.
 0108614نظريـــات التعلــــــم
محاضـرات
1

تطبيقات
-

ميـدانــي
-

= سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي :الوعي العام بنظريات التعلم وكيفية تااأثير تلااك النظريااات فااي اللااوك فضااال
عن توظيفها لتعديل السلوك 0
المحتااوى العلمااي  :مبااادىء الااتعلم  ،نظرياتااه  ،تجاربااه  ،انتقااال أثاار التاادريب  ،الوسااائل
المعنية بعمليات التعلم0
المراجع :
 .1أحمد عبد الخالق ( 0 )2005مبادىء التعلم  0االسكندرية  :دار المعرفااة الجامعيااة
0
 .2ابراهيم وجيه ( 0 )2005الااتعلم  :نظرياتااه  -أسسااه  0االسااكندرية  :دار المعرفااة
الجامعية .
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0108615البرمجة اللغوية العصبية والنفسية
محاضـرات
1

تطبيقات
-

ميـدانــي
= سـاعة معتمـدة

-

الهدف التعليمي :تمكين الطالب من التمييز بااين علاام األعصاااب  Neurologyوكاال ماان
الطب النفسي  Psychiatryوعلم النفس0 Psychology
المحتااوى العلمااي :الخاليااا العصاابية  ،التشااريح الااوظيفي للجهاااز العصاابي  ،الغاادد وأثرهااا علااى
السلوك  ،سيكولوجية العالقة بين النفس والجسم 0
المراجع:
1- Principles of contemporary psychological medicine, Bahrain
publisher’s – Lebanon: Beirut.
2- Trunble ,M.R. (1996) : Biological psychiatry, New York: John
Wiley & Sons.
0108616نصوص نفسية بلغة أجنبية
محاضـرات
1

تطبيقات
-

ميـدانــي
-

= سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي
يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالب من التعرف على أكبر قدر ممكن من المصااطلحات
النفسية باللغة اإلنجليزية  ،فضال عن تدريبه تدريبا جيدا على ترجمة النصوص األجنبية 0
المحتوى العلمي
مجموعة من المقاالت النفسية التي تتعلق بفروع علم النفس المختلفة 0
المـراجـع:
1. Abdel Khalek, A .& El Nayal,M. (2006). Research in
psychology. Alexandria: Dar El Maerefa Al Gameya.
 المقــــررات االختيــاريــة
 0108617األنثروبولوجيا السيكولوجية
محاضـرات
1

تطبيقات

ميـدانــي

-

4

= 2سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بنشأة األنثروبولوجيا السيكولوجية،
واهتماماتها الموضوعية ،وتكاملها المنهجي ،ونظرياتها.
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ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

المحتوى العلمي:
 -1نشأة األنثروبولوجيا السيكولوجية
 -2االهتمامات الموضوعية والبحثية
 التنشئة االجتماعية الثقافة والشخصية األنماط الثقافية الطابع القومي -3التكامل المنهجي في األنثروبولوجيا السيكولوجية
 المدخل االنثروبولوجي المدخل السيكوبيولوجي -4النظريات العلمية في مجال دراسة الثقافة والشخصية
 االنتشار االتصال التمثيل -5دراسات الشخصية والطابع القومي في المجتمع المصري
المـراجـع:
 قراءات نظرية وتطبيقية منوعة فااي دوائاار المعااارف والاادوريات العلميااة والدراساااتالتطبيقية الحقلية في مجال األنثروبولوجيا السيكولوجية0
 0108618المنطق وفلسفة العلوم
محاضـرات
2

تطبيقات
-

ميـدانــي
-

= 2سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمنطق الصوري ،وفلسفة العلوم.
المحتوى العلمي:
تتكون المادة من مدخل للمنطق الصوري يتناول موضوعات المنطق المختلفة كمبحااث
التصورات والتعريف والمقوالت ثم مبحث القضايا سواء القضايا الحملية أو القضااايا الشاارطية
ثم نظرية القياس األرسطية ثاام تعريااف بااالمنطق االسااتقرائي وخطااوات الماانهج العلمااي الحااديث
والمعاصر ومصادرات البحث العلمي كالعلية والحتمية ومبدأ اطراد الحوادث فااي الطبيعااة  0ثاام
تعريف بالمنطق الرياضي أو الرمزي كمحل حديث لدراسة فلسفة العلوم 0
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ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

أما فلسفة العلوم فتتناول موضوعات شتى كخصائص المعرفة العلمية وكيف أنها نااوع
خاص من المعرفة تختلف عن المعرفة العامة أو الشائعة ثم تعريااف بفلساافة العلااوم ومناهجهااا
كااالمنهج التجريبااي والماانهج التحليلااي والتركيبااي والمناااهج الرياضااية والعقليااة  0كمااا تتناااول
فلسفة العلوم مباحث هامة كمبدأ العلمية ومبدأ اطراد الحوادث في الطبيعة والتصورات العلمية
التقليدية والمعاصرة والنظرية الميكانيكية والنظرية النسبية ونظرية الكوانتم 0
المـراجـع:
 قراءات متنوعة في مجال المنق الصوري ،وفلسفة العلوم. 0108619الخدمة االجتماعية
محاضـرات
1

تطبيقات
-

ميـدانــي
= 2سـاعة معتمـدة

4

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بماهية الخدمة االجتماعية وأهدافها
ومبادئها وفلسفتها ومجاالتها وطرق الخدمة االجتماعية وتكاسلها.
المحتوى العلمي:
ماهياااة الخدماااة االجتماعياااة وأهااادافها ومبادئهاااا وفلسااافتها ومجاالتهاااا وطااارق الخدماااة
االجتماعياااة وتكاسااالها 0االعاااداد المهناااي لالخصاااائي االجتمااااعي ،عالقاااة الخدماااة االجتماعياااة
بالعلوم االنسانية األخرى0
المراجع :
 -1نايفة قطامي ( 0)1992أساسيات علم النفس المدرسي  0عمان :دار الشروق للنشر
والتوزيع0
 -2محمد حالوة ( 0)2004الخدمة االجتماعية  0اسكندرية  :دار المعرفة الجامعية 0
 0108620علم الصحة العـامة
محاضـرات
1

تطبيقات
2

ميـدانــي
-

= 2سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم الصحة والمرح ومستوياتها..
المحتوى العلمي
يحتوي هااذا المقاارر علااى العناصاار التاليااة  :مفهااوم الصااحة والماارح  ،ومسااتوياتها ،
واألمااراح المسااتوطنة  ،واآلمااراح البيئيااة والمهنيااة والوراثيااة  ،وصااحة األمومااة والطفولااة
والصحة المدرسية  ،وصحة السرة  ،والصحة العامى وعالقتها بالسلوك0
المراجع :
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

 -1حمدي أبو زيااد( 0)2000العلااوم الصااحية فااي مجااال الخدمااة االجتماعيااة  ،االسااكندرية :
الجمهورية 0
 -2أحمااااد عبااااد الخااااالق ( 0 )2004أصااااول الصااااحة النفسااااية  0االكندريااااة  :دار المعرفااااة
الجامعية0
 0108621الطب النفسي لألطفال
محاضـرات
1

تطبيقات
-

ميـدانــي
4

= 2سـاعة معتمـدة

الهااادف التعليماااي  :يهااادف هاااذا المقااارر إلاااى تعرياااف الطاااالب باااأمراح الطفااال العصاااابية
والذهانية وكيفية التعامل معها والتصدي لها 0
المحتوى العلمي
التصنيف  ،اضطرابات النماء (االرتقاء) النفسااي  ،االضااطرابات االرتقائيااة المعنيااة فااي
المهااارات الدراسااية  ،اضااطرابات ارتقائيااة (انمائيااة) منتشاارة  ،اضااطرابات ساالوكية وانفعاليااة
ذات البداية المتعلقة بالطفولة أو المراهقة  ،اضطرابات النوم 0
المراجع
 -1أحمااد عكاشااة ( 0 )1990التصاانيف العااالمي لالضااطرابات العقليااة والساالوكية  0منظمااة
الصحة العالمية 0
 0108622مهارات استخدام الحاسوب في مجال علم النفس
محاضـرات
1

تطبيقات
2

ميـدانــي
-

= 2سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمهارات استخدام الحاسااب اآللااي،
وكيفية توظيفه في مجال علم النفس.
المحتوى العلمي:

1- Introduction
2- Windows
3- Word
4- Excel
5- Power Point
6- Internet
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

7- Spss
المـراجـع:
 قــراءات متنوعة في مجال الحاسب اآللي وبرامجه.ثانيا  :درجــــــة الدكتــــــوراه
 المقــررات اإلجبــاريــة
0108701علم النفس االكلينيكي()2
محاضـرات

تطبيقات
-

1

ميـدانــي
4

= 2سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي:
يهااادف هاااذا المقااارر إلاااى تمكاااين الطالاااب مااان التعااارف علاااى موضاااوعات علااام الااانفس
اإلكلينيكي وأهم مشكالته  ،وأهمية التشخيص  ،والتصنيف  ،وأهم األمراح النفسية والعقلية
المحتوى العلمي
مفاهيم الالسوية والمرح العقلي ،التصنيف التشخيصي  ،اإلجااراءات التشخيصااية فااي
الطااب النفسااي  ،مبحااث األعااراح  ،االضاااطرابات االنفعاليااة  0العواماال البيولوجيااة المحاااددة
للمرح العقلي والمحددات البيئية للسلوك المرضي0
المراجع:
1- American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and

statistical manual of mental disorder ( DSM-Iv) Washington DC.
2- Oltmanns ,T.F. & Emery, R.E. (1998) . Abnormal psychology,

New Jersey : frentice hall.
 0108702علم النفس الفسيولوجي
محاضـرات
1

تطبيقات
2

ميـدانــي
-

= 2سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي
يهدف هذا المقرر إلى التعرف على الجهاز العصبي من الناحيااة التشااريحية والوظيفيااة
وعالقتهاااا بالسااالوك اإلنسااااني  ،ماااع التعااارف علاااى الدافعياااة واالنفعاااال واإلدراك واإلحسااااس
والتغذية والنوم والعدوان واللغة من الناحية الفيزيولوجية 0
المحتوى العلمي

385

الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

 -1موضوعات تمهيدية في علم النفس العام
 -2األساس العصبي للسلوك  :الجهاز العصبي والخلية العصبية
 -3مفاهيم علم النفس الفيزيولوجي
 -4طرق البحث في علم النفس الفيزيولوجي
 -5اإلدراك واإلحساس
 -6جهاز الغدد الصماء
 -7فسيولوجي النوم
 -8فسيولوجي التغذية
 -9فسيولوجي العدوان
 -10االنفعال والدافعية
 -11الخوف
 -12اإلدمان
 -13المخ
 -14دراسات ميدانية
المراجع
 -1محمااد يااونس ( )2002علاام الاانفس الفيزيولااوجي  ،األردن  :دار وائاال للطباعااة
والنشر 0
 -2خلياال البياااتي ( )2002علاام الاانفس الفساايولوجي  ،األردن  :دار وائاال للطباعااة
والنشر 0
Greager,J.G., (1992) Human Anatomy and physiology,

3-

2nd ed. WCB, Wm Brown publishers, pp. 285-481.
 0108703علم النفس الطبي
محاضـرات
2

تطبيقات
-

ميـدانــي
-

= 2سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي
يهدف هذا المقرر لتعريااف الطااالب بعلاام الاانفس الطبااي الااى التمييااز بينااه وبااين كاال ماان
الطب النفسي وعلم النفس االكلينيكي والمرح والصحة النفسية بوصفه حلقة الوصل بين هذه
العلوم جميعها 0
المحتوى العلمي
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تعريااف علاام الاانفس الطبااي ومناااهج البحااث فيااه واآلراء النظريااة وأساااليب تشااخيص
وعالج االضطرابات النفسية والعقلية 0
المراجع :
1- Leake, R.(1999). Medical psychology. New York: Mc Gow-Hall.
 0108704علم الصحة النفسية
محاضـرات

تطبيقات
-

2

ميـدانــي
= 2سـاعة معتمـدة

-

الهدف التعليمي
يهاادف هااذا المقاارر الااى اعطاااء صااورة واضااحة للطالااب عاان أهميااة الصااحة النفسااية وأهاام
السبل للوصول اليها وكيفية التغلب على معوقاتها 0
المحتوى العلمي
الصاااحة النفساااية والسااالوك الساااوي  ،الصاااحة النفساااية وتكامااال الشخصاااية  ،مجااااالت
التوافق النفسي ودينامياته  ،عواماال االضااطراب النفسااي وصااوره  ،الصااحة النفسااية للمعلاام –
المرشد  ،وكيفية التغلب على ضغوط العمل 0
المراجع:
1- Cornier,W.& Cornier L.(1991). Interviewing strategies for
helpers. New York. Brooks.
2- Banadura, A. (1997). Social learning theory. N.J : prenticehall.
 0108705علم النفس الشواذ
محاضـرات
1

تطبيقات
-

ميـدانــي
4

= 2سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي
يه ادف هااذا المقاارر الااى تعريااف الطااالب باااألحوال والظااروف التااي تااؤدي الااى ابتعاااد
األشخاص الراشدين عن ممارسة السلوك السوي 0
المحتوى العلمي:
أسباب االنحرافات النفسية والعوامل المؤثرة فيها ومناهج البحث في علم نفس الشواذ
والتشاااخيص الفاااارق باااين االضاااطرابات النفساااية ( األعصااابة ) واألماااراح العقلياااة (الاااذهان)
وانحرافات السلوك والشخصية 0
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المراجع :
1- Holmes, P.S. ( 1994). Abnormal psychology. New York :
Harper Collens College.
2- Davison, et.al. (1994) Abnormal psychology. New York : john
Willy & sons.
 0108706االختبارات والمقاييس النفسية
محاضـرات
1

تطبيقات
2

ميـدانــي
= 2سـاعة معتمـدة

-

الهدف التعليمي
يهدف هذا المقرر إلااى الدراسااة المكثفااة لجميااع االختبااارات والمقاااييس النفسااية نظريااا
وعمليا0
المحتوى العلمي
اختبااارات الشخصااية  -اختبااارات الااذكاء والقاادرات العقليااة  -اختبااارات الميااول والقاايم
والعااادات واالسااتعدادات  -مقاااييس الاارأي العااام االختبااارات االسااقاطية واألدائيااة – واختبااارات
الورقة والعلم ومقاييس التقدير  0باإلضافة إلى التطبيقااات العمليااة لهااذه االختبااارات فااي معماال
علم النفس 0
المراجع :
 -1أحمد عبد الخالق ( )2004قياس الشخصية  0اإلسكندرية  :دار المعرفة الجامعية 0
 -2أحمد عبد الخالق ( )2005االستخبارات  0اإلسكندرية  :دار المعرفة الجامعية 0
 0108707تشخيص االضطرابات النفسية والعقلية
محاضـرات
1

تطبيقات
-

ميـدانــي
4

= 2سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي
يهدف هذا المقرر إلى تاادريب الدارسااين علااى مهااارات تشااخيص االضااطرابات النفسااية
واألمراح العقلية باختالف أنواعها0
المحتوى العلمي :
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ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

مهارات التعاماال مااع الحاااالت النفسااية  ،األساااليب التشخيصااية  ،األدوات المعينااة علااى
التشاااخيص  ،ممارساااة عملياااة وتطبيقياااة لتشاااخيص األماااراح النفساااية واألماااراح العقلياااة
المختلفة0
المـراجـع:
1. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic criteria
from DSM tv. Washingtion D.C.
 .2جمعة سيد يوف ( 0)2000االضطرابات السلوكية وعالجها  0القاهرة :دار غريب 0
 0108708العالج النفسي السلوكي
محاضـرات

تطبيقات
-

1

ميـدانــي
4

= 2سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي
يهاادف هااذا المقاارر الااى تمكااين الاادارس ماان ممارسااة العااالج النفسااي وفقااا لمنطلقااات
المدارس السلوكية 0
المحتوى العلمي
العالج النفسي  :تعريفه ومحتواه  ،المدارس السلوكية وآرائها النظرية فااي الممارسااة
العالجية  ،وتطبيق النظريات السلوكية عمليا0
المراجع :
 -1عاااادل عباااد هللا محماااد ( )2000العاااالج المعرفاااي السااالوكي 0االساااكندرية  :منشاااأة
المعارف 0
 -2جمعة سيد يوسااف ( )2000االضااطرابات الساالوكية وعالجهااا  0القاااهرة  :دار غاار
يب
 0108709العالج النفسي الدينامي
محاضـرات
1

تطبيقات
-

ميـدانــي
4

= 2سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي
يهدف هذا المقرر إلى المقارنااة بااين العااالج النفسااي باسااتخدام المقاااييس الساايكومترية
الكمية والعالج التحليلي باستخدام األساليب االسقاطية الكيفية 0
المحتوى العلمي
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ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

العااااالج النفسااااي باسااااتخدام ماااانهج التحلياااال النفسااااي واألساااااليب الديناميااااة الكيفيااااة ،
االختباااارات االساااقاطية ودورهاااا فاااي تشاااخيص األماااراح العقلياااة والنفساااية وعالجهاااا  ،ماااع
الممارسة العملية والتطبيقية للنظريات العالجية التحليلية 0
المـراجـع:
 -1أحمد عكاشة ( 0)1998الطب النفسي المعاصر 0القاهرة  :االنجلو المصرية0
 -2اجالل سري ( 0)1990علم النفس العالجي  0القاهرة  :عالم الكتب 0
 0108710العالج النفسي المعرفي
محاضـرات
1

تطبيقات
-

ميـدانــي
4

= 2سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي
يهدف هذا المقرر الااى تمكااين الاادارس ماان اسااتخدام النظريااات والمناااهج المعرفيااة فااي
عالج األمراح النفسية والعقلية 0
المحتوى العلمي
علم النفس المعرفي  ،النظريات المعرفية  ،مناهج البحااث المعرفااي  ،التنظاايم العقلااي ،
مهااارات التفكياار وحاال المشااكالت  ،العااالج العقالنااي االنفعااالي والمعرفااي مااع التطبيااق العملااي
لعالج حاالت نفسية وعقلية باستخدام العالج المعرفي 0
المراجع :
1- Hollan & Beck (1994). Cognitive and cognitive behavioral
therapies hand book of psychotherapy behavior change.
London: Jason Aronson.
 0108711علم النفس األسري
محاضـرات
1

تطبيقات
-

ميـدانــي
-

= ساعة معتمـدة

الهدف التعليمي
يهدف هااذا المقاارر الااى تعريااف الطااالب بالتااأثير الخطياار لألساارة علااى تكااوين شخصااية
الفرد حيث أن السياق األسري من بين السياقات بالغة التفرد والخصوصية 0
المحتوى العلمي
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ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

األرشااد والعااالج النفسااي  ،المقااابالت اإلرشااادية والعالجيااة  ،األساارة كنسااق اتصااالي ،
األسرة المولد للمرح  ،األسرة في اإلرشاد والعالج النفسي  ،المداخل السلوكية  :العقالنية –
االنفعالية والسيكودينامية في االرشاد وعالج األسرة 0
المراجع :
 -1عالء الدين كفافي ( ، )1999اإلرشاد والعالج النفسي األسري  ،القاهرة  :دار الفكاار
العربي 0
 0108712القياس والتقويم لذوي االحتياجات الخاصة
محاضـرات

تطبيقات

-

-

ميـدانــي
4

= ساعة معتمـدة

الهدف التعليمي
يهدف هذا المقرر الى التعرف على تصاانيف ذوي االحتياجااات الخاصااة ومعرفااة طبيعااة
القياس والتقويم وكيفية التشااخيص والقياااس لاادى الفئااات الخاصااة  ،واسااتعراح هااذه األدوات
المستخدمة 0
المحتوى العلمي
 محاضرات تمهيدية في علم النفس القياس والتقويم أدوات القياس في مجاالت ذوي االحتياجات الخاصة القياس والتشخيص في التربية الخاصة أهداف القياس والتقويم في التربية الخاصة مراحل التقييم تقييم الطالب غير العاديين* قياس وتشخيص المعوقين عقليا
* قياس وتشخيص صعوبات التعلم
* قياس وتشخيص المضطربين انفعاليا
* قياس وتشخيص المعوقين جسميا
* قياس وتشخيص االعاقات الحسية
 خطوان بناء االختبار الجيد دراسات ميدانيةالمراجع
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ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

 -1سامي سلطي عريفج وآخرون ( ، )2002القياااس والتشااخيص فااي التربيااة الخاصااة ،
األردن  :عمان  ،دار يافا العلمية للنشر والتوزيع 0
آمااال عبااد السااميع مليجااي باظااة ( ، )2001تشااخيص غياار العاااديين  ،القاااهرة :

-2

مكتبة زهراء الشرق 0
3- Anastasi, (1976) psychological testing, New York, Macmillan.
Co., .
 المقــررات االختياريــــة
 0108713علم األعصاب Neurology
محاضـرات
2

تطبيقات
-

ميـدانــي
= 2ساعة معتمـدة

-

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بعلم األعصاب قديما وحديثا.
المحتااوى العلمااي  :يتضاامن هااذا المقاارر علاام األعصاااب قااديما وحااديثا  ،الجهاااز العصاابي ،
الخليااة العصاابية  ،األمااراح العصاابية  ،تصاانيفها وأساابابها  ،تشخيصااها وطاارق عالجهااا ماان
منظور علم األعصاب0
المـراجـع:
 -1أحمااااد عكاشااااة ( 0 )1996علاااام الاااانفس الفساااايولوجي  0القاااااهرة  :دار النهضااااة
العربية0
 -2عبد الوهاب كامل ( 0 )1990علم النفس الفسيولوجي  0طنطا0
 0108714علم عالج أمراح الكالم
محاضـرات
1

تطبيقات
2

ميـدانــي
-

= 2سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي:
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب باضطرابات الكالم واللغة وصعوبات التعلم 0
المحتوى العلمي:
 فسيولوجيا النطق والكالم 0 مشكالت تأخر الكالم 0 اضطرابات وبطء التعلم 0 -اضطرابات التواصل بعد اكتمال نمو اللغة 0
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 اضطرابات الطالقة اللغوية 0المـراجـع:
 -1حماااادي علااااي الفرماااااوي ( 0 )2006ينوروساااايكولوجيا  0القاااااهرة  :االنجلااااو
المصرية 0
 0108715طب المسنين Geriatric Medicine
محاضـرات
1

تطبيقات
-

ميـدانــي
4

= 2سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي :
يهدف هذا المقرر الى مساعدة الطالب على فهم جميع األبعاد الطب نفسية المؤثرة في
مرحلة الشيخوخة 0
المحتوى العلمي
الخوف  ،ذهان الشيخوخة الوجداني  ،فصام الشيخوخة  ،الهذيان  ،عصاب الشيخوخة
المراجع
 -1أحمد عكاشة ( ، )1992الطب النفسي المعاصر  0القاهرة  :مكتبة االنجلو المصرية

393

الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

 0108716طب نفسي راشدين
محاضـرات
1

تطبيقات
-

ميـدانــي
= 2سـاعة معتمـدة

4

الهدف التعليمي
يهدف هذا المقرر الى تعريف الطالب باضطرابات الشخصية والسلوك لدى الراشدين
المحتوى العلمي
اضطرابات الشخصية  ،بناء الشخصية  ،تغيرات دائمة في الشخصية ال ترجع الى أذى
جسيم أو مرح بالمخ  ،اضطرابات العادة واالندفاع  ،اضطرابات أخاارى فااي شخصااية وساالوك
الراشدين 0
المراجع
 -1أحمد عكاشة ( 0)1992الطب النفسي  ،القاهرة  :مكتبة االنجلو المصرية 0
 0108717علم األدوية النفسية Psychopharmacology
محاضـرات
1

تطبيقات
2

ميـدانــي
-

= 2سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي:
يهدف هذا المقرر الى تعريف الطالب بتطور اآلثار النفسية للعقاقير النفسية 0
المحتوى العلمي :
تصااانيف العقااااقير  ،المهااادئات الكبااارى  ،األعاااراح الذهانياااة  ،المهااادئات الصاااغرى ،
مضادات االكتئاب  ،العقاقير المنبهة 0
المراجع
 -1أحماااد عباااد الخاااالق ( 0 )1991أساااس علااام الااانفس  0االساااكندرية  ،دار المعرفاااة
الجامعية
0108718علم الصوتيات الفيزيولوجي
محاضـرات
1

تطبيقات
2

ميـدانــي
-

= 2سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي:
يهاادف هااذا المقاارر الااى تعريااف الطااالب العملااي علااى جميااع التفصاايالت الخاصااة
بتشااريح أعضاااء الساامع والكااالم باالضااافة الااى الجهاااز العصاابي المساائول عاان التنساايق العااام
النتاج وفهم الكالم 0
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ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

المحتوى العلمي :
 دراسة تشريح أعضاء السمع والكالم 0 دراسة فسيولوجية ألعضاء السمع والكالم0 دراسة الجهاز العصبي المسئول عن التنسيق العام النتاج الكالم وفهمه 0المـراجـع:
 قراءات متخصصة في مجال تشريح أعضاء السمع والكالم ،والجهاز العصبي.0108719علم الصوتيات الفيزيائي – السمعي
محاضـرات
1

تطبيقات
2

ميـدانــي
-

= 2سـاعة معتمـدة

الهاادف التعليمااي :يهاادف هاااذا المقاارر الااى تعريااف الطاااالب بالنظريااة األكوسااتية ،المااانهج
التجريبي في علم الصوتيات الفيزيائي وخصائصه الفيزيائية.
المحتوى العلمي :
 النظرية األكوستية النتاج الكالم ( 0 )Fant المنهج التجريبي ورسائله في علم الصوتيات الفيزيائي 0 الخصائص الفيزيائية لألصوات اللغوية ( دراسة متقدمة ) 0 الخصائص الفيزيائية للظواهر البروزودية 0المـراجـع:
1. Skinner P.& Shelton, R.(1978), Speech Language and
learning; Normal processes and Disorders. London.
 0108720علم اجتماع السلوك االنحرافي
محاضـرات
1

تطبيقات
-

ميـدانــي
4

= 2سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي:
يهدف هذا المقرر الااى دراسااة النظريااات السوساايولوجية لدراسااة الساالوك االنححرافااي
باالضافة الى توضيح أثاار المشااكالت االجتماعيااة علااى ظهااور الساالوك االنحرافااي فااي المجتمااع
بين فئات الشباب 0
المحتوى العلمي:
تعريف المشكالت االجتماعية  ،السلوك االنحرافي  ،نظريات السلوك االنحرافي 0
المراجع:
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 -1علاااااى عباااااد الااااارازب جلباااااي  ،المشاااااكالت االجتماعياااااة  ،دار المعرفاااااة الجامعياااااة ،
االسكندرية0 2005 ،
 0108721إدارة األزمات والكوارث
محاضـرات
1

تطبيقات
-

ميـدانــي
4

= 2سـاعة معتمـدة

الهدف التعليمي
يهدف دراسة هذا المقرر الى دراسة اآلثار المترتبة على تعرض المجتمعات واألفراد
لألزمااات والكااوارث  ،وكيفيااة مواجهتهااا وتصاانيفها ودور االعااالم فااي التعاماال معهااا ودور
المؤسسات والمنظمات الدولية في مواجهة األزمات  000الخ 0
المحتوى العلمي
 مفهوم ادارة األزمات علم ادارة األزمات والكوارث  ،علم ادارة المخاطر واألزمات مناهج البحث في ادارة األزمات والكوارث تصنيف األزمات االستراتيجيات النفسية والتربوية واالجتماعية في مواجهة األزمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية ودورها في مواجهة األزمات التشريعات الدولية في مواجهة األزمات تصنيف االصابات البيولوجية والكيميائية الناتجة عن األزمات والكوارث تصنيف الجمعيات النفسية والسيكامترية للصدمات القيادة والسيطرة أثناء الكوارث واألزمات اآلثار النفسية واالجتماعية الناجمة عن األزمات والكوارث اآلثار البيئية والصحية الناجمة عن األزمات والكوارث اآلثار االقتصادية الناجمة عن األزمات والكوارث االعالم واألزمات اشكالية حدود التأثير االعالمي في األزمات دور المتطوعين أثناء األزمات والكوارث دراسة ميدانيةالمـراجـع:
.1أحمد محمد عبد الخالق ( )1998الصدمة النفسية  ،الكويت  :مطبوعات جامعة الكويت
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 -2محمد أحمد النابلسي ( )1991الصدمة النفسية  ،بيروت  :دار النهضة العربية0
3- Peterson, K. prouf,M.F., & Schwarz, R.A., (1991) post-traumatic stress disorder : A clinicians.
Guide. N,Y : plenum.
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القســم العلمــي

األنثـروبـولـوجاـا
الرقم الكودي ))09

* يمــنح القســم درجتــي الماجســتار والــدكتوراه

في اآلداب:

درجة الماجستار ( 50ساعة معتمدة)
درجة الدكتوراه ( 60ساعة معتمدة)

التخصصــات

 .1األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية
 .2األنثروبولوجيا الفا يقية
 .3األ نثروبولوجيا التطبيقية
 .4التراا والمتاحف الشعبية

 .1تخصص األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية
أوالً :درجة الماجستاـر 50(:ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية (  9ساعات معتمدة)

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

ماداني

تطبيقات

0109601

النظرية األنثروبولوجية المعاصرة

3

-

-

3

0109602

األنثروبولوجيا اللغوية واالتصال

3

-

-

3

0109603

مناهج البحث األنثروبولوجى

3

-

-

3

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية(  6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  3مقررات 6( =2Xساعات معتمدة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

متطلب
سابق

محاضرات

ماداني

تطبيقات

0109604

الثقافة والشخصية

2

-

-

2

0109605

الثقافة الشعبية

2

-

-

2

0109606

أنثروبولوجيا القرابة

2

-

-

2

0109607

الثقافة المادية

2

-

-

2

0109608

ثقافات ما قبل التاريخ

2

-

-

2
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

عدد ساعــات رسالة الماجستار ( 35ساعة معتمدة)

الرقم

الكودي

ثانيا :درجــة الدكتــوراه 60( :ساعة معتمدة)
ً
أوالً :المقررات اإلجبارية (  9ساعات معتمدة)

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

محاضرات

ماداني

تطبيقات

0109701

أنساب الفكر والمعرفة

3

-

-

3

0109702

موضوع خاص

3

-

-

3

0109703

أنثروبولوجيا التنمية

3

-

-

3

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية( 6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  3مقررات 6( =2Xساعات معتمدة)
الرقم

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات
محاضرات

ماداني

تطبيقات

0109704

أنثروبولوجيا الدين

2

-

-

2

0109705

األنثروبولوجيا االقتصادية

2

-

-

2

األتثروبولوجيا السياسية

2

-

-

2

النوع ( جندر ) والمجتمع

2

-

-

2

0109708

األنثروبولوجيا المعرفية

2

-

-

2

0109709

التنمية والتحضر

2

-

-

2

0109710

األيكولوجيا الثقافية

2

-

-

2

0109711

األنثروبولوجيا اللغوية

2

-

-

2

0109706
0109707

متطلب
سابق

عدد ساعــات رسالة الدكتـوراه ( 45ساعة معتمدة)
.2تخصص األنثـروبولـوجاـا الفاـ يقاـة

الرقم

الكودي
0109609

أوالً :درجة الماجستاـر 50( :ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية (  9ساعات معتمدة)
الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

النظرية التطورية المعاصرة

محاضرات

ماداني

تطبيقات

3

-

-

الوحدات
3

متطلب
سابق
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

0109610

األنثروبولوجيا البيولوجية

3

-

-

3

0109611

مناهج البحث فى األنثروبولوجيا الفيزيقية

3

-

-

3

ثانًيا :المقررات االختيارية (  6ساعات معتمدة)
اختار الطالب 3مقررات 6 (=2Xساعات معتمدة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي
0109608

ثقافاااااااات مااااااااا قباااااااال التاااااااااريخ (تخصااااااااص

الوحدات

محاضرات

ماداني

تطبيقات

2

-

-

متطلب
سابق

2

األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية)
0109612

الرئيسات

2

-

-

2

0109613

اإليكولوجيا والتكيف البشرى

2

-

-

2

0109614

األنثروبولوجيا الثقافية

2

-

-

2

0109615

اإلحصاءات الحيوية

2

-

-

2

عدد ساعــات رسالة الماجستار ( 35ساعة معتمدة)

الرقم

الكودي

ثانيا :درجــة الدكتــوراه 60( :ساعة معتمدة)
ً
أوالً :المقررات اإلجبارية (  9ساعات معتمدة)

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

محاضرات

ماداني

تطبيقات

3

-

-

3

0109713

التشريح ( عظام وأسنان )

3

-

-

3

0109714

األنثروبومترى ( القياس البشرى )

3

-

-

3

0109712

الوراثة والوراثة السكانية

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية( 6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  3مقر ارت 6( =2Xساعات معتمدة)
الرقم

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات
محاضرات

ماداني

تطبيقات

0109715

البيوـ أركيولوجيا

2

-

-

2

0109716

التنوع البيولوجى

2

-

-

2

0109717

األنثروبولوجيا الطبية

2

-

-

2

متطلب
سابق

400

الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

0109718

موضوع خاص تطبيقى

2

-

-

2

0109719

العادات الغذائية والجسم

2

-

-

2

0109720

اإلثولوجيا

2

-

-

2

0109721

األجنة والنمو

2

-

-

2

عدد ساعــات رسالة الدكتـوراه ( 45ساعة معتمدة)
.3تخصص األنثروبولـوجيا التطبيقاـة

الرقم

الكودي

أوالً :درجة الماجستاـر 50(:ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية (  9ساعات معتمدة)
الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الوحدات

متطلب
سابق

محاضرات

ماداني

تطبيقات

0109616

السياسات االجتماعية

3

-

-

3

0109617

أنثروبولوجيا المجتمع المصرى

3

-

-

3

0109603

مناااااهج البحااااث األنثروبولااااوجى (تخصااااص

3

-

-

3

األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية)

ثانيا :المقررات االختيارية(  6ساعات معتمدة)
ً
من داخس القسـم (اختار الطالب 3مقررات 6 =2Xساعات معتمدة)
الرقم

الكودي
0109618
0109619
0109620
0109621

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

سابق

محاضرات

ماداني

تطبيقات

2

-

-

2

األنثروبولوجيا الطبية التطبيقية

2

-

-

2

أنثروبولوجيا المجتمعات األفريقية

2

-

-

2

أنثروبولوجيا العالم العربى

2

-

-

2

األنماط المجتمعية

عدد ساعــات رسالة الماجستار ( 35ساعة معتمدة)

ثانيا :درجــة الدكتــوراه 60( :ساعة معتمدة)
ً

متطلب

401

الرقم

الكودي

الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

أوالً :المقررات اإلجبارية (  9ساعات معتمدة)

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

محاضرات

ماداني

تطبيقات

0109722

األنثروبولوجيا واستراتيجيات التنمية

3

-

-

3

0109723

موضوع خاص ( مشروع بحث تطبيقى )

3

-

-

3

0109724

تقويم وتقييم المشروعات

3

-

-

3

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية( 6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  3مقررات 6( =2Xساعات معتمدة)
الرقم

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات
محاضرات

ماداني

تطبيقات

0109725

األنثروبولوجيا الحضرية

2

-

-

2

0109726

أنثروبولوجيا اإلدارة

2

-

-

2

0109727

أنثروبولوجيا المجتمعات اآلسيوية

2

-

-

2

0109728

أنثروبولوجيا البيئة

2

-

-

2

0109729

دراسات تطبيقية في المجتمع المصري

2

-

-

2

0109730

التكنولوجيا والمجتمع

2

-

-

2

0109731

مشروعات التنمية

2

-

-

2

متطلب
سابق

عدد ساعــات رسالة الدكتـوراه ( 45ساعة معتمدة)
 .4تخصص التـراا والمتـاحف الشعباــة

الرقم

الكودي

أوالً :درجة الماجستاـر 50(:ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية (  9ساعات معتمدة)

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

محاضرات

ماداني

تطبيقات

3

-

-

3

0109623

مناهج البحث في التراث الشعبي

3

-

-

3

0109624

المتاحف واستخدامات الحاسب اآللي

3

-

-

3

0109622

نظريات التراث الشعبى

متطلب
سابق
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
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ثانيا :المقررات االختيارية(  6ساعات معتمدة)
ً
من داخس القسـم (اختار الطالب  3مقررات 6 =2Xساعات معتمدة)
الرقم

0109614

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

األنثروبولوجيااااااااااا الثقافيااااااااااة (تخصااااااااااص

الوحدات

محاضرات

ماداني

تطبيقات

2

-

-

متطلب
سابق

2

األنثروبولوجيا الفيزيقية)
0109607

الثقافاااة المادياااة (تخصاااص األنثروبولوجياااا

2

-

-

2

االجتماعية والثقافية)
2

-

-

2

0109626

الفنون الشعبية

2

-

-

2

0109627

أنثروبولوجيا السياحة

2

-

-

2

0109625

اإلثنولوجيا

عدد ساعــات رسالة الماجستار ( 20ساعة معتمدة)

الرقم

الكودي

ثانيا :درجــة الدكتــوراه 60( :ساعة معتمدة)
ً
أوالً :المقررات اإلجبارية (  9ساعات معتمدة)

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

محاضرات

ماداني

تطبيقات

0109732

اإلثنوجرافيا والمتاحف

3

-

-

3

0109733

موضوع خاص تطبيقى في التراث
والمتاحف الشعبية
البيئة والثقافات

3

-

-

3

3

-

-

3

0109734

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية( 6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب  3مقررات 6( =2Xساعات معتمدة)
الرقم

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات
محاضرات

ماداني

تطبيقات

0109735

أنثروبولوجيا الفن

2

-

-

2

0109736

اقتصاديات السياحة

2

-

-

2

0109737

إدارة المتاحف والمعارض

2

-

-

2

0109738

أركيولوجيا الفن

2

-

-

2

متطلب
سابق

403

الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

0109739

التراث الشعبي في المجتمع المصري

2

-

-

2

0109740

الفن الشفاهي

2

-

-

2

0109741

االحتفاالت الشعبية

2

-

-

2

عدد ساعــات رسالة الدكتـوراه ( 45ساعة معتمدة)

404

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

قســــــم األنثـروبــولــوجيـــا
()09
أوالً :درجــة المـاجستاـر
 .1تخصص األنثروبولوجاـا االجتماعية والثقافية

 المقـررات اإلجبـاريـة:

 0109601النظرية األنثروبولوجية المعاصرة
محــاضـرات
 3ساعات معتمــدة
الهدف التعليمي :والهدف هو التعريف بأهم اتجاهات التفكير والبحث في األنثروبولوجيا
المعاصرة في الخارط والمشكالت التى تتعرض لها والمناهج المتبعة فيها.
المحتـوى العلمي  :رغم االعتقاد الشائع عن انتهاء عصر النظريات األنثروبولوجية الكبرى
بانتهاء القرن التاسع عشر والربع االول من القرن العشرين فقد شهد النصف الثاني من
القرن الماضي قيام عدد من النظريات المهمة مثل رؤى العالم والرمز والرمزية والبنائية
وما بعدها والنسوية وما بعدها  ،وكلها نظريات تلقى مزيدا من االهتمام في الجامعات في
الخارط وتتميز بمناهجها المختلفة عن المناهج المتبعة في الدراسات الميدانية التقليدية كما
تمتاز باتساع وشمول النظرة والقدرة على التحليل والتجريد
وسوف يعرض هذا المقرر لتلك النظريات مع االهتمام ببعض الموضوعات المتخصصة
التى تندرط تحت هذه النظريات مثل الظاهرة اإلبداعية والرمز واألسطورة ونظرية
المهمالت واألصول اللغوية ونظرية العالمات ونظريات تفكيك وما الي ذلك.
المــراجــع:
قراءات متنوعة0
0109602األنثروبولوجيا اللغوية واالتصال
محــاضـرات
 3ساعات معتمــدة
الهدف التعليمي:
 اختيار مجتمع دراسى لكل طالب واجراء بحث عن االتصال داخل هذا المجتمع وعرضخطة الدراسة ثم البحث مع توضيح أهم النتائج
 عقد جلسات المناقشة للبحوث المقدمة بمعرفة الطالب.المحتوى العلمــي:

405

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

 أهم المفاهيم الخاصة باالنثروبولوجيا اللغوية ومجاالتها عالقة االنثروبولوجيا اللغوية بمفهوم االتصال نظرية االتصال في مجال الدراسات االنثروبولوجية اسهامات علماء االنثروبولوجيا في مجال اللغة واالتصال مثل مالينوفسكى وليفى ستروسوغيرهما
 ديناميات االتصال بين االنسان القيم واالتصال والتغير الذى يحدث بينهماالمــراجــع :
1- John J. Gumper, Language and Social Identity, Cambridge University press,
London, 1985
2- John Condon, Jr., Semantics and Communication, the Macmillan Company,.
NewYork,1968.
3- Penelope Eckert and John R. Rickford, Style and Sociolinguistic variation,
Cambridge University press, 2001
4- J.L. Aranguren, Human Communication, world University Library, London, 1967.
5- Tim O, Sullivan john Harley and others Key concepts in communication and
cultural Studies, Second edition, Routledge, London and New York, 1994

 0109603مناهج البحث األنثروبولوجى
محــاضـرات
 3ساعات معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف المقرر إلى تزويد الدارسين بالمهارات التطبيقية ألدوات جمع
البيانات والمعلومات االثنوجرافية مثل المالحظة بأنواعها0
المحتااوى العلمااـي :يتناااول هااذا المقاارر تاادريب الط االب تاادريبا منهجيااا متقاادما للبحااث فااي
المناهج األنثروبولوجية وتاريخها وماهيتها وتطبيقاتها وأنواعهااا المختلفااة 0مثاال المناااهج الظنيااة
أو التخمينيااة والماانهج التاااريخي والماانهج الوصاافي والماانهج المقااارن فضااال عاان المناااهج الكميااة
واسااتخداماتها وتطبيقاتهااا فااي مجاااالت البحااث األنثروبولااوجي إضااافة إلااى المناااهج االدراكيااة و
المعرفية 0
 كما يتناول مقرر مناهج البحااث األنثروبولااوجي دراسااات متعمقااة لاابعض الدراسااات والبحااوثاالنثروبولوجياااة النظرياااة والميدانياااة وتنااااول محتوياتهاااا ومضاااامينها بالتحليااال والتفساااير والنقاااد
والتقويم والتدريب على استخالص األبعاد المنهجية فيها 0
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المــراجــع:
1- Pier Giorgio Corbetta, Social Research j Theory, Methods and techniques,
Sage Publications, Ltd, UK, 2003.
2- Simeon J.Yates Doing Social Science Research, Sage publications Ltd,
London, 2004.
3- Max Traverse, Qualitative Research through Case Studies, Sage Publications
Ltd. London, 2001.
4- Paul Brewerton & Lynne Milward, Organizational Resea4rch. Methods Sage
Publications Hd. London, 2001.
5- Marcus Banks , visual Methods in Social Research , Sage Publications ,
London , 2001

 المقــــررات االختيــاريــة:
0109604الثقافة والشخصية
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهااادف التعليماااي :يهاااادف هاااذا المقاااارر إلاااى التعريااااف بالثقافاااة والشخصااااية كمبحاااث فااااي
األنثروبولوجيا الثقافية وعالقته بالعلوم اإلنسانية
المحتوى العلمي :ويتناول المقرر ما يلى:
 -1الثقافة والشخصية في النظرية األنثروبولوجية 0
 -2الثقافة والشخصية والدراسات السيكولوجية واألخالقية0
 -3الثقافة والشخصية والتنشئة االجتماعية
 -4الثقافة والشخصية القومية
 -5نماذط من الدراسات األنثروبولوجية الحقلية في البيئات المختلفة.
 -6الثقافة والشخصية واالتصال الثقافي
 -7الثقافة والشخصية في المجاالت التطبيقية ( الحروب – الحوار بين الثقافات –
التسويق الدولي والمحلى )
المــراجــع:
القراءات والمصادر متنوعة.
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 0109605الثقافة الشعبية
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :دراسة أهم المفاهيم العناصر والموتيفات الرئيسية في الثقافة الشعبية.
المحتوى العلمي :ويتناول المقرر ما يلى:
 المعتقدات الشعبية العادات والتقاليد الشعبية-

الفنون القولية

 الموسيقى الشعبية األغنية الشعبية التعبير بالحركة والرقص الشعبي األمثال الشعبية األساطير الطب الشعبي الثقافة المادية الشعبيةالمــراجــع:
1. Stitch Thompson, 1977, The Folklore, University of California
Press, London

0109606أنثروبولوجيا القرابة
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :وهى تتناول العالقات والنظم االجتماعية الزواجية واألسرية والعائلية في
إطار النسق القرابى كأحد األنساب الكبرى في البناء االجتماعي.
المحتوى العلمي :ويتناول المقرر مايلى:
 -1مفاهيم القرابة وأنواعها وأشكالها
 -2نظريات القرابة
 -3مناهج وطرب البحث الحقلي في بحوث القرابة
 -4دراسات لبعض نظم القرابة  :الزواط – األسرة – النسب واالنحدار -الميراث – أنماط
اإلقامة
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 -5دراسات مقارنة لنظم القرابة في المجتمعات والثقافات المختلفة
 -6نظرة مستقبلية لبحوث األسرة والقرابة في األنثروبولوجيا
المــراجــع:
1- ParKin Robert, Stone Linda (Eds.), kinship and Family. Blackwell
Publishing L TD, USA, 2004
2- Stover Ronald G.& Hope Christine A. , Marriage , Family ,And Intimate
Religions .Holt , Rinehart and Winston , Inc., 1993 .

 0109607الثقافة المادية
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :تعريف الطالب بفنون التشكيل الشعبي.
المحتوى العلمي:
أ .حألا ال حايًيوق على الخامــات المختلفــة مثــس النســاج ب نواعــه  :الخشــب -الخــوص –
القش -البردي –الغاب –السعف – الجريد – اللاف – الحداد -الفخار –الخـ ف-ال جــاج-
النحاس –الخ
ى حألزيالء :
 أنماطها اإلقليمية أزياء المناسبات ( األعياد -العمل  -الزفاف )جـ  .أشغال الكر وشيه
 اإلبرة – الخرز – الترتر-القماش -التفريغ من المالبس – المفارش – البرادع –اإلخراط – البراقع – والطر والمناديل 0
د  .الحلي

هـ .أدوات الزينة

و  .األثاث واألواني المنزلية.

ر .العمارة الشعبية 0

م .الدم والتعاويذ

ط  .الوشم .ى  .الرسوم الجدارية.

 أدوات العمل الزراعي األدوات والمعدات المنزلية -الحرف والصناعات الشعبية  :صناعة الحصر – الفخار – النسيج.
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1. Hilda Ellis Davidson , 1978, Patterns of Folklore , D.SP. Brewer
LTD, Great Britain

 0109608ثقافات ما قبل التاريخ
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف المقرر إلى دراسة التطور الحضاري والثقافي للجنس البشرى منذ
نشأة اإلنسان على األرض وحتى ظهور أولى السجالت المكتوبة او المدونة؛ وعلى هذا يهدف
المقرر الى تتبع االنتشار الواسع والتطور التدريجي الستقرار اإلنسان ونمو حضاراته وثقافاته
في مناطق شتى من العالم منذ البدء وحتى بدايات المرحلة التاريخية.
المحتوى العلمي :ويتناول المقرر ما يلى :
 -1مدخل الى دراسات ما قبل التاريخ
 -2اإلنسان ومكانته في الطبيعة ( تطور اإلنسان والتغير المناخي في الزمن الرابع ) 0
 -3نطاب ما قبل التاريخ  :التصنيف الحضاري والثقافي
 -4حضارات وثقافات ما قبل التاريخ في العالم القديم
 -5حضارات وثقافات ما قبل التاريخ في العالم الحديث
 -6دراسات ما قبل التاريخ  :نظرة مستقبلية
المــراجــع:
Clark, G., 1969., World Prehistory A New Outline. Cambridge: Cambridge University

1.

Press

2.

3. Clark, G. & Piggott, S., 1970 Prehistoric Societies. Middleses:
Penguin Books
4. Pfeiffer, J., 1970. The Emergence of Man. London: Thomas Nelson
& Sons Limited.
5. Thomas, H., 1995.,The First Humans The Search For Our Origins
London : Thomas & Hudson .
6. Hawres, J., 1967. The Atlas of Early Man , London: Dorling
Kindersley Limited.
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ثانيًــا :درجـــة الدكتــوراه
 0109701أنساق الفكر وال معرفة
محــاضـرات
 3ساعات معتمــدة
الهدف التعليمـي :يهدف هذا المقرر الى التعريف بأهم مالمح التفكير المميزة لبعض
المجتمعات والثقافات في مختلف مراحل تطور الفكر البشرى مع االهتمام بوجه خاص بالثقافات
التقليدية العريقة التى تمثل مرحلة متقدمة نسبيا من التنظيم االجتماعي والمبادئ األخالقية والقيم
الدينية كما هو الشأن في مجتمعات وثقافات الشرب األقصى القديم والحديث على السواء وبعض
جماعات الهنود الحمر مع عدم إغفال أنماط التفكير لدى القبائل األقل تقدما في أفريقيا
واستراليا.
المحتوى العلمي :وسوف يهتم المقرر بدراسة موضوعات محددة في تلك الثقافات مثل
النظرة الى الكون والعالقة بين المقدس  Sacredوالدينوى  Profaneمع إعطاء أمثلة
تفصيلية مستمدة من كتابات بعض العلماء والمفكرين الذين نادرا ما تتعرض لهم مقررات
األنثروبولوجيا في الجامعات المصرية من أمثال جورط ديميزيل ومرسيا إليادة مع االهتمام
بإبراز العناصر المشتركة بين كل هذه األنساب مما يعتبر دليال على وحدة المبادئ الفكرية
لدى الجنس البشرى رغم اختالف مظاهر التعبير عن تلك العناصر
المــراجــع:
1- Donald C. Pennington, Social Cognition, Routledge, London,2000
2- Denise E Murray, Knowledge machines, Longman Group Limited, USA, 1995.

 0109702موضوع خاص
محــاضـرات
 3ساعات معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر الى تدريب الطالب على وضع الخطط البحثية وذلااك ليفيااد
الطا لااب ماان هااذا فااي وضااع خطااة بحثيااة يقااوم بعرضااها فااي ساامينار يشااارك فيااه زمااالؤه ماان
الدارسين.
المحتوى العلمي :يتعلق بتحديااد المجااال ومراجعااة التااراث وجاادوى البحااث وتحديااد المشااكلة
والطرب والمناهج المناسبة والقيام بالدراسات االستطالعية وصااياغة أدلااة العماال وتنفيااذ البحااوث
الحقلية.
المــراجــع:
 -قراءات متنوعة 0
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 0109703أنثروبولوجيا التنمية
محــاضـرات
 3ساعات معتمــدة
الهدف التعليمي :هى فرع من فروع األنثروبولوجيا التطبيقية وأحد مجاالتها الحديثة
الهامة0ارتبط ظهورها بنهاية الحرب العالمية الثانية وخاصة في الستينيات ( عقد التنمية)
تبلورت أهدافها فى استخدام نظريات ومناهج األنثروبولوجيا لمواجهة مشكالت الدول النامية
والمساعدة في وضع وتخطيط برامج التنمية المالئمة لظروف هذه المجتمعات0
المحتوى العلمي :ويتناول المقرر ما يلى:
 -1مفهوم التنمية وتعريفاتها0
 -2أهمية عملية التنمية وأهدافها 0
 -3وسائل وسبل التنمية في األنماط المجتمعية المختلفة 0
 -4دور المؤسسات والنظم الحكومية والرسمية واألهلية 0
 -5أهم الجوانب والمجاالت في عمليات التنمية ( اإلسكان -الصحة –التعليم – الصناعة )
 -6مشكالت ومعوقات التنمية على المستوى النظري والتطبيقي
 -7دراسات تقويمية لبعض مشروعات التنمية 0
المــراجــع:
1. Cummings Thomas G. & Worley Christopher G. , Organization, Development and
Change , Southern Western College Publishing , U.S.A., 2001 .

2.Corbiridge Stuart, Development Studies. Edward Arnold, London, 1995

 المقــــررات االختيــاريــة:
 0109704أنثروبولوجيا الدين
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :يدرس الطالب نماذط للدراسات األنثروبولوجية الدينية في مجتمعات
وثقافات ثم دراساتها.
المحتوى العلمي :أهم المفهومات الرئيسية :
 المعتقدات والشعائر – الممارسات – المحرم في الديانات المختلفة النسق الديني وعناصره المختلفة دور أنثروبولوجيا الدين في المجتمعات اإلنسانية التقليدية والحديثة -أنثروبولوجيا الدين والتغير االجتماعي
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 نماذط للدراسات األنثروبولوجية الدينية في مجتمعات وثقافات ثم دراساتهاالمــراجــع:
1. Milton , Yinger , 1970 , The Scientific Study of Religion , Mac
millan Publishing N,Y.

 0109705األنثروبولوجيا االقتصادية
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهااادف التعليماااي  :دراساااة السااالوك االقتصاااادي والعالقاااات االقتصاااادية ودراساااة الااانظم
االقتصادية داخل اطار البناء االجتماعى والنسق الثقافي السائد في األنماااط
المجتمعية المختلفة والثقافات الفرعية.
المحتوى العلمي :ويتناول المقرر ما يلى:
 -1مفهوم االقتصاد بشكل عام 0
 -2االقتصاديات التقليدية والحديثة
 -3المداخل والنظريات المستخدمة في التحليل0
 -4العالقة بين الجوانب االقتصادية وااليكولوجية والتكنولوجية
 -5دراسة لبعض النظم االقتصادية في إطار النسق االقتصادي  :تقسيم العمل – اإلنتاط –
التوزيع – التبادل – االدخار – االستثمار.
المــراجــع:
1- Schneider Harold K., Economic Man , The Free Press, NY, 1974
2- Dalton George, Economic Development and Social Change, The Natural
History Press, NY,1971.

 0109706األنثروبولوجيا السياسية
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى التعريف بالنسق السياسي والبناء االجتماعي في
المجتمعات التقليدية وبخاصة في األنماط المجتمعية القبلية البدوية وشبه البدوية والمجتمعات
الريفية.
المحتوى العلمي :ويتناول المقرر مايلى:
 .1التعريف بمفهومات السياسة والحكومة والسلطة وأنماطها 0
 .2النسق السياسي وانساب القرابة والمعتقدات
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 .3مشكالت التصنيف في مجال األنثروبولوجيا السياسية
 .4نظم العرف والقانون والقضاء والجزاء في المجتمعات القبلية التقليدية 0
 .5نظم الدولة والعرف القبلي في المجتمعات التقليدية
 .6المشاركة السياسية في المجتمعات القبلية والريفية
المــراجــع:
1- William Kornhauser , The Politics of Mass Society , Routledge and Kegan Paul London ,
1968

2- Kevin R.cox, conflict, Power and Politics in the City,/ A Geographic view ,
Mecraw Hill Book Company , USA. 1973
3- George’s Balandier ,Political Anthropology , Penguin Books , USA , 1967
4- L.J.Macfarlane, Modern Political Theory. Thomas Nelson, and Sons, LTD,.
London, 1970.
5- T.H, Marshall Social Policy in the Twentieth Century Hutchison University
Library, London 1975.

 0109707النوع ( جندر ) والمجتمع
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :تولى الدراسات األنثروبولوجية اهتماما ملحوظا باإلنسان من النواحى
الفيزيقية واالجتماعية والثقافية ولذلك فهي تدرسه من الناحية التشريحية وتحدد الفروب بين
الذكر واألنثى وتوضيح الصورة الشائعة عن الذكر واألنثى وما اذا كانت االختالفات فيما بينهما
ترجع لفروب بيولوجية جسمية في تكوين كل منهما مما جعل العديد من الباحثين يطلقوا على
األنثى "جنس ثاني " أم أن الفروب ترجع السباب ثقافية واجتماعية وتأثير ذلك على المفاهيم
والقيم والعادات والمعتقدات التى ترسم المالمح المستقلة لكل منهما والنظرة المجتمعية لكال
النوعين واسباب تفوب نوع على نوع 0
المحتوى العلمي :ويتناول المقرر ما يلى:
 -1مفهوم القيم
 -2مفهوم األنوثة في الفكر اإلنساني
 -3مفهوم الذكورة في الفكر اإلنساني
 -4وضع األنثى بين الفكر الغربي والشرقي
 -5نظريات تفسير وضع الذكر واألنثى في المجتمع
 -6الفروب البيولوجية والفسيولوجية بين الجنسين
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 -7دور العوامل االجتماعية والثقافية في الفروب بينهما
 -8التنشئة االجتماعية للذكر واألنثى
 -9سلوك الطاعة والخضوع لدى األنثى والسيادة للذكر
 - 11الختان وقيم األنوثة
 -11عمل المرأة وقيم األنوثة
 -12التحليل النفسي واألنوثة
المــراجــع :
1- Robert Borofsky , assessing Anthropology , by MC Grawline , U.S.A. , 1994
2- Sue Thornham , Feminist The ory and Cultural Studies , Copublished in
U.S.A.,2000
3- Tuula Gor Don , Feminist Mothers Macmillan , 1990
4- Alra My Rdal , Viola Klein , Women’s Two Roles , Home and Work ,
Roultedge Kegan Poulite , Printed in great Britain , 1968
5- Judith M, Bardwick, Readings on the Psychology of Women, Publishers inc.,
New York U.S.A. 1972.
6- Bernard Farber, Kinship and Family Organization, John Wiley, Sons, U.S.A.
1966.

 0109708األنثروبولوجيا المعرفية
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهااادف التعليماااي:

يهااادف المقااارر الاااى تزوياااد الطالاااب بااااالطر المعرفياااة المجاااردة التاااى

توصلت إليها أهم فروع االنثروبولوجيا في كافة المجاالت  ،حيث يماازط هاادف هااذا المقاارر بااين
جوانااب التنظاايم االجتماااعى االنسااانى فااي الحياااة العامااة وبااين المبااادئ االخالقيااة والقاايم الدينيااة
والمعرفية الخاصة بأنماط التفكير والمعرفة في مجاالت االنثروبولوجيا الفلسفية واالنثروبولوجيا
الرمزياااة وصاااوال الاااى درجاااات التجرياااد فاااي مجااااالت البحاااث فاااي االنثروبولوجياااا المعرفياااة أو
االدراكية 0
المحتوى العلمي:
يهتم المقرر بدراسة :
 نشأة االنثروبولوجيا المعرفية 0
 أهم العلماء والرواد االنثروبولوجيين المؤسسين0
 موضوعات الدراسة والبحث في االنثروبولوجيا المعرفية 0
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 الفرب بين االدراك والمعرفي 0
 االثنوجرافيا التقليدية واالثنوجرافيا الجديدة 0
 أنماط الفكر عند الجماعات اإلنسانية في مختلف الشعوب
 تجريد الفكر في الدراسات األنثروبولوجية
المــراجــع :
1-Denise E. Murray , Knowledge Machines, Longman Group Limited, USN,
1995
2-Milton, Yanger , The Scientific Study Of Religion, Macmillan Publishing ,
N.Y, 1970

 0109709التنمية والتحضر
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :
يهدف المقرر الى التعريف بالمفاهيم الرئيسية لكل من التنمية والتحضر والعالقااة بينهمااا
في مختلف مجاالت التنمية الحضرية  ،كما يهدف المقرر الى التعريف بعوامل ومقومات التنمية
األسااباب التااي تااؤدي الااى زيااادة معاادالت التحضاار وخصائصااه وسااماته والعالقااة بااين التحضاار
والحضرية كأسلوب حياة 0
المحتوى العلمي :
ويتضمن المقرر دراسة النقاط التالية - :
 التعريف بالتنمية ونشأتها 0 مجاالت الدراسة والبحث في التنمية 0 التنمية االجتماعية واالقتصادية والبعد االنساني 0 عوامل ومقومات ومعوقات التنمية 0 التحضر كأحد النتائج المرتبطة بالتنمية ومشروعاتها 0 عوامل وأسباب التحضر 0 التحضر الحدي واالستقطاب الحضري 0المراجع :
1- Peter Gutkind , Urban Anthropology , Toronto Univ., Canada , 1970
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2-Dalton George ; Economic Development and Social Change, The Natural
history press , N,Y., 1971

 0109710األيكولوجيا الثقافية
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :
يهدف المقرر الى تعريف الطالب بنشأة االيكولوجيا الثقافيااة  ،والعالقااة بااين االيكولوجيااا
فااي مضاامونها العااام وبااين االيكولوجياااا المتخصصااة  ،والعالقااة بااين االيكولوجيااا البشااارية
وااليكولوجيا الثقافية وأهم الرواد األنثروبولوجيين في هذا المجااال وماادى اسااهاماتهم العلميااة
والتطبيقيــة 0
المحتوى العلمي :
 التعريف بااليكولوجيا الثقافية ونشأتها 0 أهم الرواد المؤسسين لها0 أهم الموضوعات الدراسية في االيكولوجيا الثقافية 0 العالقة بين االيكولوجيا والثقافة في جوانبها المادية والمعنوية 0 الحتمية الثقافية والتغير الثقافي 0 التمثل الثقافي 0 االكتساب الثقافي 0 االختالفات الثقافية 0المراجع :
 قراءات متنواعة 0 0109711األنثروبولوجيا اللغوية
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :
التعريف بالعالقة بااين األنثروبولوجيااا واللغااة وكيااف تصاابح اللغااة ظاااهرة انسااانية يمكاان
دراسااتها بوسااائل البحااث األنثروبولوجيااة والعالقااة بااين اللغااة ونسااق االتصااال فااي المجتمااع
والعالقة بين اللغة والثقافة أو الثقافات المتباينة 0والقوة والضعف عند الظاهرة اللغوية 0
المحتوى العلمي :
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 نشأة االنثروبولوجيا اللغوية ومجاالت الدراسة بها 0 أهم الرواد المؤسسين 0 اللغة ونسق االتصال في المجتمع االنساني 0 مالينوفسكي وليفي ستروس وجرينبر وغيرهم0 التغير الثقافي والقيمية واللغة 0المراجع :
 قراءات متنوعة 0 .2تخصــص األنثـروبــولوجيـا الفيــزيقيــة
أوال :درجة الماجستير
 المقــــررات اإلجــــباريــــة:
 0109609النظرية التطورية المعاصرة
محــاضـرات
 3ساعات معتمــدة
الهااادف التعليماااي :يهااادف المقااارر الاااى التعرياااف بالنظرياااة التطورياااة اللقااااء الضاااوء علاااى
التفساايرات األكثاار قبااوال وانتشااارا لعمليااة التطااور العضااوي فااي ضااوء األدلااة العلميااة الحديثااة
المستمدة من مختلف العلوم المعاصرة  ،مع التأكيااد علااى الاادور الااذي تلعبااه ميكانيزمااات التطااور
في إحداث التطور العضوي سواء تم في المعمل ام في الطبيعة 0
المحتوى العلمي :ويتناول المقرر النقاط التالية:
 -1مبادىء النظرية التطورية
 -2نظرية التطور باالنتخاب الطبيعي
 -3الداروينية الجديدة والالماركية الجديدة
 -4النظرية التركيبية الحديثة
 -5أشكال التطور وعملياته
المــراجــع:
1. Bojema; C.J. (editor). 1981. Natural selection in human populations. New
York: John Wiley and sons; inc.
2- Bowler; P. J. 1984. Evolution: The history of an idea. Berkely:
University of California press.

418

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

3- Lewin, R. and Foley, R. A. 2004. Principles of human evolution.
Oxford: Blackwell Publishing.
4- Majerus, M. , Amos, W. and Hurst, G. 1996. Evolution. Essex:
Longman.
5- Staski, E. and Marks, J . 1992. Evolutionary Anthropology: An
introduction to physical anthropology and archeology. Fort Worlte:
Harcourt Brace Jovanovich College Publishers

 0109610األنثروبولوجيا البيولوجية
محــاضـرات
 3ساعات معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف المقرر الى التعريف باالنثروبولوجيا البيولوجية كفاارع ماان فااروع
االنثروبولوجيا العامة وذلااك ماان خااالل التركيااز علااى االختالفااات البيولوجيااة فااي الجماعااات
البشرية المعاصرة من حيث التباين في حجم وشكل الجسم ولونااه واالختالفااات البيوكيميائيااة
بين البشر وايضا التباين في فصائل ومجموعات الدم واالستهداف للمرض واالختالفااات فااي
معدالت النمو وتركيب البنية 0
المحتوى العلمي :يتناول المقرر النقاط التالية:
 -1التعريف باألنثروبولوجيا البيولوجية
 -2تاريخ االنثروبولوجيا البيولوجية
 -3التنوع البيولوجى في الجماعات البشرية المعاصرة
 -4العوامل المفسرة للتنوع البيولوجى بين البشر
 -5التنوع البيولوجى والتكيف البشرى
 -6التنوع البيولوجى والتطور البشرى
المــراجــع:
1- Harrison, G.A., Weiner, J.S., Tanner, J.M., and Barnicot, N.A.1977
Human biology: An introduction to human evolution, variation, growth and
ecology. Oxford: Oxford University Press.
2- Frisancho, A.R.1979 Human adaptation : A functional interpretation. St
Louis: The C.V. Mosley Company.
3- Domon, A.( Editor )1975. Physiological adaptation. New York: Oxford
University Press.
4- Bogin, B.1988.Patterns of human growth. Cambridge: Cambridge
University Press.
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5- Mealy, L.2000. Sex differences: Development and evolutionary strategies.
San Diego: Academic Press.

 0109611مناهج البحث في األنثروبولوجيا الفيزيقية
محــاضـرات
 3ساعات معتمــدة
الهاااادف التعليمااااي :يهاااادف هااااذا المقاااارر الااااى التعريااااف بمناااااهج البحااااث المسااااتخدمة فااااي
األنثروبولوجيا الفيزيقية والتركيز على إيجابيات وسلبيات كل منهج من هااذه المناااهج بهاادف
إعانااة الطالااب علااى اختيااار الماانهج وطاارب البحااث المالئمااة لموضااوع بحثااه عنااد تسااجيله
لدرجة الماجستير 0
المحتوى العلمي :يتناول المقرر أهم النقاط التالية:
-1التعريف بمنهج البحث وطرب وأدوات البحث األنثروبولوجي
-2المنهج التاريخي في األنثروبولوجيا الفيزيقية
-3المنهج الوصفي واستخداماته في األنثروبولوجيا الفيزيقية
-4المنهج التجريبي في األنثروبولوجيا الفيزيقية
-5المنهج اإلحصائي وتحليل المادة األنثروبولوجية الفيزيقية
-6عرض البيانات وتحليل النتائج في األنثروبولوجيا الفيزيقية0
المــراجــع:
1- Corbetta, P.2003. Social research, Theory, methods and techniques.
London: Sage Publications LTD.

 المقــــررات االختياريـة
 0109608ثقافات ما قبل التاريخ ( تخصص األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية)
محــاضـرات
2ساعة معتمــدة
 0109612الـــــرئيســـــات
محــاضـرات
2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي:
إن دراسة الرئيسات ما هى إال للوصول إلى فهم أعمق للحياااة البشاارية والساالوك البشاارى
المعقد وعلى ذلااك فالواجااب علينااا دراسااة القااردة فااي حالااة رغبتنااا فااي إقامااة نظريااات عاان أصاال
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وبدايات اإلنسان حيث ما كان لبشر أن ينشىء الحياة االجتماعيااة ماان العاادم فجااذورها أعمااق ماان
بشريته
المحتوى العلمي:
ويتناول المقرر الموضوعات التالية  :ـ
 .1أهمية دراسة الرئيسات .
 .2التعرف بالرئيسات .
 .3رتبة الرئيسات .
 .4أوجه الشبة واالختالف بين الخواص العامة للرئيسات واإلنسان .
 .5الخاصية التشريحية الفيزيقية للرئيسيات واإلنسان .
 .6الخاصية التناسلية للرئيسيات واإلنسان .
 .7خاصية امتداد فترات الحياة لدى الرئيسيات .
 .8الخاصية االجتماعية والسلوكية .
 .9السلوك العدوانى .
المـراجع:
Prue Napier. Monkeys and Apes. Grosset Dunlop . Inc . U.S.A. 1972

1-

Noel Korn . Human Evolution . Los Angela’ s. valley College . U.S.A. 1977

2-

Alison Jolly. The Evolution of primate behavior. The Macmillan

3-

Company . U.S.A. 1972
Buettner . Janusth : physical Anthropology . perspective . New York .

4-

John wily 1973 .
Lasker . Gabriel . physical Anthropology . Holt . Rinehart and Winston

5-

inc. New York 1976 .

 0109613اإليكولوجيا والتكيف البشرى
محــاضـرات
2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف هااذا المقاارر إلااى إلقاااء الضااوء علااى عمليااات التفاعاال بااين الظااروف
البيئية والقدرات التكيفية للبشر والتركيز على عمليااة التكيااف البشاارى ماان منظااور أنثروبولااوجى
واستجابات البشر لمختلف البيئات التى يواجهونها باإلضافة إلى الميكانيزمات التى تساعد البشاار
على التكيف للضغوط البيئية.
المحتوى العلمي:
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ويتناول المفردات التالية  :ـ
 .1مفهومات أساسية فى دراسة االيكولوجيا والتكيف البشرى .
 .2التكيف البشرى فى البيئات الحارة .
 .3التكيف البشرى فى البيئات الباردة .
 .4التكيف البشرى في البيئات الصحراوية .
 .5التكيف البشرى في المناطق المرتفعة .
 .6االستجابات السلوكية والتكيف للمثيرات البيئية .
المـراجع:

1. Frisancho . A.R 1979 . Human adaptationa : Functional interpretation .
St. Louis: The C. v. Mosby Company .
Damon . A. ( editor ) . 1975 . Physiological anthropology . New York :

2.

Oxford University press .

 0109614األنثروبولوجيا الثقافية
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
حا ًف حاكيلوةا :اهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم الثقافة واتجاهات هذا
المفهوم ونظرياته.
المحتوى العلمي:
 حاثدالا يمبويك ال بعض المفاهيم الخاصة بالثقافة . تحليل وتوضيح االتجاهات األساسية فى مفهوم الثقافة . النظريات المستخدمة فى األنثروبولوجيا الثقافية . نظريات كالسيكية  :التطورية ـ واالنتشارية . نظريات معاصرة  :نظرية التكامل الثقافى الوظيفية ـ البنائية ـ االيكولوجيا الثقافية ـالنظرية السيكولوجية
 نظريات حديثة : النظرية المعرفية االدراكية -النظرية الرمزية
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 نظرية استخدام المادة االثنوجرافية وتحليلها ( الملفات الثقافية ) نظرية المقابلة االجتماعية والثقافية .المــراجـع:
1. Haviland . W.. 2002 . Cultural Anthropology . Wadsworth .
Thomas Learning. U.S.A.
2. Richard G. Klein and Blake Edgar 2002 . The Down of Humans
Culture. John Wiley and Sons , Inc . N. Y .

 0109615اإلحصاءات الحيوية
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي:
يهدف هذا المقرر إلى التركيز على العمليات اإلحصائية الحيوية ذات الطبيعة العملية
والتى تستخدم فى المسو الديموجرافية والصحية  ،والهدف هو تدريب الطالب على
األدوات واألساليب اإلحصائية المستخدمة فى تلك المسو والتى قد يحتاجها فى حالة
إجراؤه لبحوث ومسو مماثلة .
المحتوى العلمي:
ويتناول النقاط التالية :


تعريف اإلحصاءات الحيوية واستخدامها وأهدافها .



كيفية قياس معدالت المواليد

 كيفية قياس معدالت الوفيات فى األطفال والكبار


كيفية إجراء التعددات السكانية .

 كيفية قياس معدالت الصحة والمرض .
 صياغة استمارة البحث .
 العينات وكيفية اختيارها .
 جمع المادة الحقلية .
 تحليل المادة
 كيفية كتابة التقرير النهائى
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المــراجـع:
1. Bailey . N. T . 1980 . Statistical methods in biology . London :
Hodder and Stoughton .
2. Campbell . R.C. 1967. Statistics for biologists Cambridge : Cambridge
University press .

ثانيًا :درجــة الدكتــوراه
 المقــــررات اإلجبــــاريــــة
0109712الوراثة والوراثة السكانية
محــاضـرات
 3ساعات معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بمبادئ الوراثة والوراثة السكانية والقاء
الضوء على الميكانيزمات الوراثية التى تؤدى إلى انتقال الصفات في األفراد والجماعات وكيفية
ثباتها او تغيرها  ،مع التركيز على العوامل آلتي تؤدى إلي تغير تردد الجينات عبر األجيال
وبالتالي حدوث التطور.
المحتوى العلمي :يتناول المقرر أهم النقاط التالية :
 -1أسس الوراثة المندلية
 -2الجينات والكروموسومات
 -3الوراثة السكانية
 -4التنوع الوراثي في المجموعات السكانية
 -5العمليات المؤدية إلى تغير األوعية الوراثية
 -6التزاوط الداخلي والخارجي في المجموعات البشرية
المــراجــع:
1- Ayala, F.J.1982 Population and evolutionary genetics. California: The
Benjamin/ Cummings Publishing Company. Inc.
2- Morris , L.N.1983 . Human populations, genetic variation and evolution.
New York: Intertext Books.
3- Harrison , G.A. Weiner, J.S., Tanner ,JM.,and Barnicot , N.A.1977.
Human biology: An introduction to human evolution, variation, growth and
ecology . Oxford: Oxford University Press. .
4- Strickherger, M.W.2003. Genetics. New Delhi: Prentice – Hall,Inc .
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 0109713التشريح (عظام وأسنان)
محــاضـرات
 3ساعات معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر الى التعريف بالمبادئ أسس التشريح البشري خاصة في
مجااال العظاااام واألساانان وتزوياااد الطالاااب بمهااارات التعامااال مااع العظاااام واألسااانان
البشرية وكيفية استخالص المعلومات المفيدة في تفسير ثقافات وطرب حياة الشعوب
التي تكتشف بقاياها العظمية في بعض المواقع األثرية .
المحتوى العلمي :ويتناول المقرر النقاط التالية:
 -1استخراط العظام من المواقع األثرية وصيانتها .
 -2الوصف التشريحي للعظام واألسنان .
 -3تقدير العمر والجنس من العظام واألسنان .
 -4قياس العظام واألسنان .
 -5أمراض العظام واألسنان .
 -6األدلة المستمدة من دراسة العظام واألسنان .
المــراجــع:
1 – Brothweel, D. R. 1981. Digging up bones. Oxford: Oxford University
Press.
2 – White, T. D. 1991. Human Asteology. San Diego: Academic Press .
3 – Larsen, C. S. 1999. Bioarchaeology : Interpreting behavior from the
human skeleton. Cambridge: Cambridge University Press.

 0109714األنثروبومترى (القياس البشرى)
محــاضـرات
 3ساعات معتمــدة
الهدف التعليمي:
يهدف هذا المقرر إلى التعريف باالنثروبومتريا بوصفها أهم األدوات التى يستخدمها عالم
االنثروبولوجيااا الفيزيقيااة فااي دراسااة الجماعااات اإلنسااانية القديمااة والحديثااة  ،وتحديااد العالقااات
البيولوجيااة بااين الجماعااات البشاارية مااع التركيااز علااى المجاااالت التطبيقيااة لهااذا العلاام فااى الطااب
والصناعة ودراسات النمو والرياضة .
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المحتوى العلمي:
ويتناول المقرر أهم النقاط التالية  :ـ
 .1التعريف باالنثروبومتريا ومجاالتها وأهدافها .
 .2السوماتومترى ( قياس الجسم فى االحياء والجثث )
 .3االوسيتومترى ( قياس الهيكل العظمى واجزائه )
 .4الكرانيومترى ( قياس الجمجمة البشرية )
 .5الصفات االنثروبوسكوبية ( الوصفية ) وطرب قياسها .
 .6المجاالت التطبيقية لالنثروبومتريا .
المـراجـع:
1. Harrison . G. A.. Weiner . J .S..Tanner. J. M.. and Barnicot .
N. A . 1977. Human biology : An introduction to Human evolution . growth
and ecology . Oxford : Oxford University Press.

 .2محماااااود يوساااااف النجاااااارود  ،ريتشاااااارد ماكولياااااامز  ، 1989العظاااااام فاااااي الدراساااااات
األنثروبولوجية والطبية والجنائية  ،ترجمة محمااود يوسااف النجااار  ،الكوياات  :ذات السالساال
للطباعة والنشر والتوزيع.
فاروب عبد الجواد شويقة  ، 1981 ،مدخل إلى األنثروبومتريا  ،القاهرة  :دار النهضة العربية

 المقــــررات االختياريــة
 0109715الباو أركاولوجيا
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي:
يهدف المقرر إلى التعريف بهذا المجال الجديد من مجاالت البحث الااذى يركااز علااى
التفاعل بين البيولوجيا والسلوك وفهم الطبيعة الدينامية للبقايا البشرية المتمثلة في العظام
واألسنان المكتشفة في المواقع األثرية وتأثيرات البيئااة والثقافااة علااى التنااوع البيولااوجى
ل نسان .
المحتوى العلمي:
ويتناول المقرر أهم النقاط الرئيسية التالية  :ـ
 .1التعرف على األمراض القديمة فى العظام واالسنان .
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 .2التعرف على االصابات والوفاه بسبب العنف من العظام .
 .3التعرف على السلوك من العظام واالسنان .
 .4التعرف على أنواع الطعام والغذاء من العظام واالسنان .
 .5التعرف على العالقات القرابية من العظام واالسنان .
المـراجـع:
1 – Larsen . C . S .1999 . Bioarcheology : Interpreting behavior from The human
skeleton . Cambridge University press .
2 – White. T.D. 1991. Human esteology . San Diego : Academic press.

0109716التنــوع الباــولــوجــى
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي:
يتناول هذا المقرر التنوع البيولوجى في الجماعات البشرية المعاصرة ويشمل هذا
التنوع االختالفات الظاهرة بين البشر في حجم الجسم وشكله ولون البشرة والشعر
وغيرها من الصفات المورفولوجية األخرى واالختالفات البيوكيميائية بين البشر
والتباين في فصائل ومجموعات الدم واالستهداف للمرض كما يركز على النظريات
المفسرة لهذا التنوع والتباين.
المحتوى العلمي:
يتناول المقرر النقاط التالية  :ـ
 .1البيولوجيا والمجتمع .
 .2مفهوم العرب والساللة والنوع .
 .3التنوع فى حجم الجسم وشكله .
 .4التنوع فى بعض الصفات المورفولوجية األخرى .
 .5التنوع البيوكيميائى بين الجماعات البشرية .
 .6االختالفات في فصائل ومجموعات الدم .
 .7التنوع و التطور البشرى .
المـراجـع:
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1. Morris . L.N 1973 . Human Population. Genetic variation and evolution .
Bucks : Intertext Books .
2. Mealy. L . 2000 . Sex differences : Development and evolutionary strategies
. San Diego : Academic press.

0109717األنثـروبــولـوجيا الطباـــة
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي:
هى فرع بيو ثقافى يهتم بالجانبين البيولوجى والثقافى من السلوك البشرى وبالطرب
التى يتفاعل بها هذان الجانبان والتى تفاعال بها خالل التاريخ اإلنسانى للتاثير في
الصحة والمرض كما أنها تهتم بكيفية تفسير الناس فى مختلف الثقافات ألسباب المرض
وأنواع العالجات التى يعتقدون فيها وإلألمن يرجعون إذا مرضوا باإلضافة إلى اهتمامها
بالعوامل العديدة التى تسهم فى المرض .
المحتوى العلمي:
ويتناول الموضوعات التالية  :ـ
 .1التعريف باألنثروبولوجيا الطبية .
 .2تاريخ نشأة األنثروبولوجيا الطبية .
 .3مجاالت األنثروبولوجيا الطبية العامة .
 .4المداخل المنهجية لألنثروبولوجيا الطبية .
 .5مجاالت األنثروبولوجيا الطبية التخصصية .
 .6العالقة بين المرضى .
 .7الطب الشعبى .
 .8الطب والتغير الثقافى .
 .9دراسات الثقافة الشخصية .
 .10الصحة العامة العالمية .
 .11األنثروبولوجيا الطبية التطبيقية .
المــراجـع:
1. George M . Foster . Medical Anthropology . New York . 1978 .
2. Balint M . The Doctor . His patient and the illness London .
Tavistck . 1970
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3. Rodney M . coe . Sociology Medicine. N . me . Graw. Bill Book .
4. Company . 1978
5. William Coudill . Applied Anthropology in Medicine . in . A- T.
Kroberr ed – Anthropology Today . The University of Chicago:
1953 .
6. Miriam line Coln . Women Het Change of life Williams Norgate :
L T D .. London . 1951 .

 0109718موضوع خاص تطبيقى
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :يركز الطالب في هذا المقاارر علااى أحااد الموضااوعات التطبيقيااة فااى مجااال
األنثروبولوجياااا الفيزيقياااة ويقاااوم بجماااع الماااادة المتعلقاااة بهاااذا الموضاااوع التطبيقاااى مااان مختلاااف
المصادر ثم استخدام هذه المادة فى كتابة موضوع البحث والهدف تدريب طالب الدراسات العليااا
على كيفية جمع المادة العلمية الخاصة ببحثه وكيفية صياغتها وطريقة إجراء البحوث التطبيقية
المحتوى العلمي:
ويتناول النقاط التالية:
 كيفية اختيار موضوع البحث التطبيقى طريقة جمع المادة العلمية الخاصة بالبحث التطبيقى تحليل المادة العلمية الخاصة بموضوع البحث التطبيقى كيفية صياغة المادة العلمية الخاصة بالبحث التطبيقى . عرض نتائج البحوث التطبيقية ومناقشتها .المــراجـع:
 -قــــراءات متنــــوعــــة بما يتناسب وموضوع البحث.

 0109719العادات الغذائية والجسم
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :
يهدف المقرر الى التعريف بالعادات الغذائيااة لاادى الشااعوب والثقافااات المختلفااة  ،وكيااف
تؤثر العادات الغذائية السليمة والعادات الخاطئة في بنيااة وتناسااق الجسااد  ،والعالقااة بااين كاال
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ذلك واساالوب الحياااة واألنشااطة المجتمعيااة والمهاان والوظااائف ودورة الحياااة اليوميااة لاابعض
األشخاص والجماعات 0
المحتوى العلمي :
يتناول المقرر النقاط التالية :
 الغذاء وأهميته لالنسان 0 العادات الغذائية والثقافة 0 العالقة بين العادات الغذائية ومستوى الدخل االقتصادي 0 الفقر والعادات الغذائية 0 الغذاء والنمو 0 الغذاء والجسم 0 الغذاء بين سد االحتياجات والمشكالت الجسدية 0المراجع :
 قراءات متنوعة حديثة 0 0109720اإلثــولــوجيــــا
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :
يهدف المقرر الااى التعريااف بساالوك الحيااوان والعالقااة بااين الساالوك وبااين رتااب الحيااوان
وفصائله بين الدنيا والراقية في الرتب العليا ومن ثم العالقة بين سلوك االنسان والحيوان في
بعض السلوكيات 0
المحتوى العلمي :
ويتناول المقرر النقاط التالية :
 التعريف بعلم دراسة الحيوان 0 التعريف بسلوك الحيوان 0 الرتب المتعددة لسلوك الحيوان 0 السلوك والتطور 0 السلوك والنمو 0 العالقة بين االنسان والحيوان 0 -نسق االتصال بين االنسان والحيوان 0
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المراجع :
1. Bowler, P.J.; Evolution , the history of an idea , Berkely U niversity of
California Press , 1984 ,
2. Staski , E& Marks , J; Evolutionary Anthropology: An Introduction
to Physical anthropology and archaeology , Harcourt College
publishers, 1992

 0109721األجنة والنمو
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :
يهدف المقرر الى التعريف بعلم األجنة ومراحل تطوره وأهم النظريات العلمية المفساارة
ومنهجيااة البحااث فااي علاام األجنااة  ،والعالقااة بااين الجنااين والنمااو والمراحاال المختلفااة للنمااو
والرؤية المجتمعية والثقافية ودرجاة الوعي حول موضوعات األجنة والنمو 0
المحتوى العلمي :
يتناول المقرر النقاط التالية :
 التعريف بعلم األجنة ونشأته وتطوره 0 مجاالت الدراسة والبحث في علم األجنة 0 المراحل التطورية للنمو 0 العالقة بين النمو وبين المضمون الثقافي 0 النمو في مختلف المجتمعات والثقافات 0 األنثروبولوجيا الفيزيقية ودراسات النمو 0المراجع :
 -قراءات متنوعة 0
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 .3تخصـص األنثـروبــولوجيــا التطبيقيــــة
أوالً :درجــة الماجستيـــر
 المقــــررات اإلجبــــاريــــة
 0109616السياسات االجتماعية
محــاضـرات
 3ساعات معتمــدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر الااى التعريااف باألنثروبولوجيااا والسياسااات فااي مصاار
كمبحث من مباحث األنثروبولوجيا التطبيقية.
المحتوى العلمي :بيان المقومات البيئية والثقافية واالقتصادية واإلداريــة لوضــع السيــاسات
وتطور السياسات والخطط االجتماعية في مصر والمشاركة الشعبية في تنفيذها وتقويمهااا مااع
إعطاء نماذط من السياسات والخطط القومية مثال قي مجال التنمية الريفيااة أو تااوطين الباادو أو
النهوض بالفئات االجتماعية ذات األولوية بالرعاية مثل الشباب والمرأة والشيوخ ( المعمرين)
المــراجــع:
قــــراءات متنــــوعــــــــة
 0109617أنثروبولوجيا المجتمع المصرى
محــاضـرات
 3سـاعــات معتمــدة
الهاادف التعليمااي  :يهاادف هااذا المقاارر إلااى التعريااف بمعطيااات البحااوث األنثروبولوجيااة فااي
الدراسات الحقلية التى أجريت في المجتمع المصري.
المحتوى العلمي :يتناول المقرر أهم النقاط التالية:
-1الدراسااات االثنوجرافيااة فااي األنماااط المحليااة والثقافااات الفرعيااة المتمااايزة فااى المجتمااع
المصري كمثال( الثقافة النوبية ،البدوية  ،الريفية  000الخ )
 -2الدراسااات األنثروبولوجيااة القضااايا ومشااكالت المجتمااع المصااري كمثااال التنميااة
الريفية الوطين والمجتمعات العمرانية الجديدة – المجتمعات العشوائية )
-3الدراسات األنثروبولوجية المركزة حول بعض المشكالت المعاصرة في مجال تنمية
إنتاجية المرأة – رعاية الفئات االجتماعية قبل ( الفئات الخاصة – المسنين – الطفولة )
-4خدمة المجتمع في مجاالت التوعية الصحية والسياسية واالقتصادية والبيئية 0
المــراجــع:
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قــــراءات متنــــوعــــة
 0109603مناهج البحث األنثروبولوجي (تخصص األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية)
محــاضـرات
 3ساعات معتمــدة
 المقــــررات االختيـــاريــــة:
 0109618األنماط المجتمعية
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر الى التعريف بسمات البناء االجتماعي والنظم في األنماط
المجتمعية المتمايزة ودراسة بعض القضايا والمشكالت في تلك األنماط المجتمعية
المحتوى العلمي :ويتضمن العناصر اآلتية:
 -1المجتمعات التى عرفت بالمجتمعات البدائية وقضايا االقتصاد والتكنولوجيا البدائية
 -2األنماااط المجتمعيااة التقليديااة البدويااة والريفيااة والمناااطق الحضاارية فااي عصاار مااا قباال
الصناعة
 -3المجتمعات الحضرية والصناعية
 -4األنمااااط المجتمعياااة المتماااايزة فاااي البيئاااات المختلفاااة ( مجتمعاااات الجااازر -المجتمعاااات
المنعزلاااااة -المجتمعاااااات الهامشاااااية – مجتمعاااااات الحااااادود -المجتمعاااااات المساااااتحدثة –
المجتمعات المندثرة )0
 -5التمايز والتداخل والتطور في األنماط المجتمعية المتمايزة 0
المــراجـــع :
قــــراءات متنــــوعــــــــة
 0109619األنثروبولوجيا الطبية التطبيقية
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا الفرع من فروع التخصص الى التعرف على الجوانب الثقافية
واالجتماعية المسببة لألمراض وذلك مع أجل وضع مشروعات تنموية طبية تتعامل مع العادات
والتقاليد الخاصة بكل مجتمع وتتمشى مع قيمه واتجاهاته.
المحتوى العلمي :موضوعات الدراسة كما يلي:
-

المفاهيم الرئيسية في األنثروبولوجيا الطبية
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-

مناهج البحث في مجال األنثروبولوجيا الطبية التطبيقية

-

األنثروبولوجيااا الطبيااة والطااب الشااعبي والعالجااات الشااعبية المختلفااة وعالقتهااا بالبناااء

االجتماعي
-

المراحل العمرية المختلفة للمرأة و التغيرات البيولوجية والمعتقدات الشعبية

-

العادات الغذائية والحاجات البيولوجية

-

علم دراسة األمراض القديمة

-

البناء االجتماعي للمستشفى والهيكل التنظيمي واإلداري بالمستشفى

-

العالقات االجتماعية داخل المستشفى بين الطبيب والمريض والممرضة 0

المــراجــع:
1- Foster, G., Medical Anthropology, Chicago University Press, 1978.

 0109620أنثروبولوجيا المجتمعات األفريقية
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى إلقااء الضااوء علااى عاادد ماان الثقافااات والمجتمعااات
األفريقياااة التاااى تناولهاااا علمااااء األنثروبولوجياااا بالدراساااة للكشاااف عااان طبيعاااة الااانظم واألنسااااب
االجتماعية والسياسية واالقتصادية والدينية وكذلك انساب القيم والضبط االجتماعي السائدة في تلك
المجتمعات.
المحتوى العلمي :يركز المقرر علااى الثقافااات التقليديااة للجماعااات العرقيااة الكباارى والعالقااات
االجتماعية والقرابية بينهما وكذلك عالقة هذه الجماعات بالدولة القومية في أفريقيا 0
المــراجــع :
قــــراءات متنــــوعــــــــة
 0109621أنثروبولوجيا العالم العربى
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر الدراسي إلى تعريف الطالب بالبنية االجتماعية التقليدية
للمجتمعات العربية والصراع بين األصالة والمعاصرة والتغيرات البنائية التى تحدث داخله وكيفية
التفاعل والتعامل مع اآلخر.
المحتوى العلمي :ويتناول المقرر مايلى:
مفهوم االثنوجرافيا في الدراسات األنثروبولوجية
دراسات اثنوجرافية في بعض أنحاء الوطن العربي
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البنية التقليدية لبعض المجتمعات العربية
التنمية والتغير في العالم العربي
البترول والتغير في الوطن العربي
العالقات العربية بالعالم الغربى وأمريكا
االصالة والمعاصرة في الوطن العربي
المــراجــع:
1- Mount joy, Alan B, 1969, Industrialization and Under- Developed Countries,
Hutchinson University Library, London
2- Aroian, Lois A., 1984, The Modern Middle East and North Africa, Library of
congress, N.Y.,

ثانيًــا :درجـــة الدكتـــوراه
 المقـــــررات اإلجبـــــاريـــــة
 0109722األنثروبولوجيا وإستراتيجيات التنمية
محــاضـرات
 3ساعات معتمــدة
الهدف التعليمي  :تعريف الطالب بمفاهيم ومداخل استراتيجيات التنمية والتوجه األيااديولوجي
في استراتيجيات التنمية.
المحتوى العلمي  :يتناول المقرر أهم النقاط التالية:
 المفاهيم األساسية الستراتيجيات التنمية التنمية االجتماعية في الفكر األنثروبولوجي المداخل المختلفة دراسة استراتيجية للتنميةالمدخل االقتصادي
المدخل اإلداري
المدخل التكاملي
 التوجه األيديولوجي في استراتيجيات التنميةاالتجاه المحافظ
االتجاه المادي
االتجاهات الحديثة
-

إعطاء نماذط لبرامج إستراتيجيات التنمية في المجتمعات المختلفة
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المــراجــع :
1- Nigel Crook, 1997 Principles of Population and Development with illustrations
from Asia and Africa, Oxford University Press, U.S.A. 1995
2- David Booth 1994 Rethinking social development: Theory, research and
practice, Longman Group LTD., England.

 0109723موضوع خاص (مشروع بحث تطبيقي)
محــاضـرات
 3ساعات معتمــدة
الهدف التعليمي :اختيار بحث تطبيقي في أحد المجاالت المختلفااة باألنثروبولوجيااا مااع مناقشااة
الخطة ثم القيام بالبحث ووضع النتائج والصعوبات
عقد جلسات المناقشة للبحوث المقدمة بمعرفة الطالب
المحتوى العلمي :يتناول المقرر أهم النقاط التالية:
-

تعريف باالنثروبوبولوجيا التطبيقية ومجاالت العلم المختلفة

-

تنمية األنثروبولوجيا التطبيقية

-

أهمية الدراسة الميدانية في البحوث التطبيقية

-

السياسات الخاصة باالنثروبولوجيا التطبيقية

-

أهمية دراسة العائد االجتماعي في مشروعات األنثروبولوجيا التطبيقية

-

الدراسة التقويمية وأهميتها في المشروعات التطبيقية
المــراجـــع:
قــــراءات متنــــوعــــة
 0109724تقويم وتقييم المشروعات
محــاضـرات
 3ساعات معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر الى التعريف بدور األنثروبولوجيااا فااي تقااويم المشااروعات
االجتماعية وتعظيم الجدوى االجتماعية واالقتصادية للبرامج والمشروعات التطبيقية
المحتوى العلمي :ويركز هذا المقرر على دراسة ما يلى :
 -1أنماط المشروعات االجتماعية التطبيقية الحكومية والشعبية  ،المشروعات اإلجرائية.
 -2محكات التقويم للمشروعات االجتماعية في المجاالت المختلفااة ( الجاادوى االجتماعيااة
واالقتصادية والثقافية والسياسية للمشروعات)
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 -3الرؤيا المجتمعية في تقويم المشروعات
 -4األساليب الكمية والكيفية في تقويم المشروعات
المــراجــع :
قــــراءات متنــــوعــــــــة

 المقـــررات االختيــاريـــة
 0109725األنثروبولوجيا الحضرية
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر الى التعريف بعلم األنثروبولوجيا الحضرية من حيث
النشأة واالهتمامات والنتائج البحثية والعلمية
المحتوى العلمي :ويركز هذا المقرر على دراسة ما يلى :
 -1إسهام األنثروبولوجيا في دراسة المجتمعات الحضرية.
 -2المدينة كمجال للدراسة في األنثروبولوجيا الحضرية.
 -3الخصائص والسمات العامة للحياة الحضرية.
 -4الرواد األنثروبولوجيون ودراسة التحضر.
 -5منهجية البحث في األنثروبولوجيا الحضرية.
 -6نماذط وتطبيقات ودراسات ميدانية.
المــراجــع:
1- Talja Blokland ,Urban Bonds, Polity Press, UK, 2003
2- Anthony M.Orum &Xiangming Chen, The world of Cities, Places in Comparative
and historical Perspective, Blackwell Publishing, U.S.A., 2003
3- Linda Krause &Patrice Petro, Global Cities, Rutgers University Press,
U.S.A.,2003
4- William J. Chambliss, Problems of industrial Society, Addison – Wesley
Publishing Co., U.S.A, 1973.
5- Harold W.Pfautz. Charles Booth on the City: Physical Pattern and Social
Structure, Phoenix Books, the University of Chicago Press, London, 1967.
6- William I. Goodman & Eric C.Freund, Principles and Practice of Urban
Planning, the international City managers, association , U.S.A, 1968 .
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 0109726أنثروبولوجيا اإلدارة
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف المقرر تعريف الطالب بأهم مفاهيم واهتمامات الدراسة التطبيقية
بأنثروبولوجيا اإلدارة.
المحتوى العلمي :موضوعات الدراسة كما يلي:
 أهم المفاهيم اهتمامات الدراسة التطبيقية بأنثروبولوجيا اإلدارة أهم المشكالت والمعوقات اإلدارية أثر أنثروبولوجيا اإلدارة في المشروعات التنموية نماذط من الدراسات الخاصة بأنثروبولوجيا اإلدارة من مختلف مجتمعات العالم 0المــراجــع :
قــــراءات متنــــوعــــــــة
 0109727أنثروبولوجيا المجتمعات اآلسيوية
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :ويهدف المقرر التعريف باالثنوجرافيا اآلسيوية بصفة عامة واثنوجرافيا
بعض المجتمعات المحلية اآلسيوية بصفة خاصة 0
المحتوى العلمي :ويتناول المقرر بالدراسة والتحليل ما يلى :
 -1أهم المصادر األنثروبولوجية للمجتمعات اآلسيوية
 -2ثقافات المجتمعات اآلسيوية
 -3النظم االجتماعية واالقتصادية في المجتمعات االسيوية
 -4أهم القضايا المجتمعية والسياسية واالقتصادية في بعض االقطار اآلسيوية 0
 -5العالقات اآلسيوية  /اآلسيوية
 -6العالقات اآلسيوية  /الدولية
 -7العالقات اآلسيوية  /المصرية
المــراجــع :
قــــراءات متنــــوعــــــــة
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 0109728أنثروبولوجيا البيئة
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى دراسة التفاعل بين اإلنسان والبيئة في الثقافات
المختلفة البدائية والقروية والحضرية والصناعية.
المحتوى العلمي :على النحو اآلتي :
 -1النسق االيكولوجى في البيئات المختلفة
 -2االيكولوجيا البشرية في الدراسات األنثروبولوجية
 -3الحتمية البيئية والتكنولوجيا والتفاعل بين اإلنسان والبيئة 0
 -4التدهور البيئي في اشكالة المختلفة ( التصحر -التدهور الحضري – نضوب الموارد
االقتصادية – التغيرات الطبيعية )
 -5التلوث البيئي ( الصناعة – السلوكيات غير الرشيدة في التفاعل مع البيئة )
 -6التوعية والثقافة البيئية
المــراجــع:
1-David E. Lorey ., Global Environmental challenges of The Twenty- First
Century: Resources, Consumption, and Sustainable Solutions, S.R. Books .U.S.A.
2003
2- J.L. Chapman and M.J. Reiss Ecology principles and Applications, Second
edition, Cambridge University press united Kingdom 1999.
3- David Bender and Bruno Leone, AE Sadler The Environment: Opposing view
points, Green press Inc., u.s.a. 1996.
4- Peter, calow Ecology Blackwell Science London, 1999.
5- Colin R. Townsend, Michael Began, Essentials of Ecology Second Edition,
Blackwell publishing company U.S.A., 2003.

 0109729دراسات تطبيقية في المجتمع المصري
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :
يهااادف المقااارر الاااى التعرياااف بالدراساااات التطبيقياااة فاااي المجتماااع المصاااري فاااي كافاااة
المجاالت واألنشطة المجتمعية مع التركيز على دراسة مشروعات تطبيقية واقعية 0
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المحتوى العلمي :
يتناول المقرر أهم النقاط التالية :
 التعريف بالدراسات التطبيقية 0 العالقة بين البحوث التطبيقية واألنثروبولوجيا 0 المداخل المنهجية في دراسة وتحليل الدراسات التطبيقية 0 التقييم والتقويم في مجاالت التطبيق 0 أمثلة لمشروعات تنموية وتطبيقية 0المراجع :
 قراءات متنوعة  +مشروعات تطبيقية للعرض والدراسة والتحليل 0 0109730التكنولوجيا والمجتمع
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :
يهااادف المقااارر الاااى التعرياااف بااادور التكنولوجياااا وعالقتهاااا بأنشاااطة الحيااااة المجتمعياااة
المختلفة ،والعالقة بين التكنولوجيا والثقافة المادية والثقافة المعنوية وكيف تااؤثر التكنولوجيااا
في القيم والمعارف االنسانية والتواصل الثقافي 0والعالقة بين التكنولوجيا والتنمية 0
المحتوى العلمي :
يتناول المقرر أهم النقاط التالية - :
 التعريف بدور التكنولوجيا ونشأتها عبر المجتمعات والعصور المختلفة 0 التكنولوجيا والتغير الثقافي المادي 0 التكنولوجيا والثقافة المعنوية في القيم واألعراف والتقاليد والتعابير االنسانية 0 التكنولوجيا والمجتمع 0 التقبل المجتمعي لمضمون التكنولوجيا 0 التكنولوجيا والتنمية االقتصادية واالجتماعية 0 دراسات تطبيقية 0المراجع :
1-David Booth, Rethinking Social development : Theory , Research and
practice , Longman Group , England , 1994
2-William J- chambliss ; problems of Industrial Society , Addison – Wesley
publishing Co. U,S.A. 1973
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 0109731مشروعات التنمية
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :
يهدف المقرر الى التعريف بااأهم المشااروعات التنمويااة التااي غياارت ماان مقومااات ونظاام
ومبااادىء الحيااااة األوليااة ( الرعوياااة – الزراعيااة ) فاااي بعااض المجتمعاااات االنسااانية 0ماااع
التركيز على أهم المشروعات التنموية في مصر 0
المحتوى العلمي :
يتناول المقرر النقاط التالية - :
 المفاهيم األاساسية في مشروعات التنمية 0 ظهور مصطلح التنمية وعالقته باألبعاد والمتغيرات الدولية 0 التنمية المحلية والتنمية القومية 0 مقومات ومعوقات التنمية 0 المشروعات التنموية في بلدان العالم النامي 0 مشروعات التنمية في مصر والعالم العربي 0 األنثروبولوجيا وتقويم مشروعات التنمية 0المراجع :
 -قراءات متنوعة وعرض لمشروعات تنموية 0

.4تخصــــص التــراث والمتــاحــــف الشعبيــــة

أوالً :درجــة الماجستيــر
 المقـــــررات اإلجبـــــاريـــــة
 0109622نظريات التراث الشعبى
محــاضـرات
 3ساعات معتمــدة
الهااادف التعليماااي :يهااادف هاااذا المقااارر لتعرياااف الطاااالب بالنظرياااات الكالسااايكية والنظرياااات
المعاصرة والنظريات المستحدثة في التراث الشعبي.
المحتوى العلمي :النظريات الكالسيكية
المدرسة الميثولوجية " األسطورية "
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المدرسة االنتسارية المدرسة األنثروبولوجية
النظريات المعاصرة
المدرسة الفنلندية
المدرسة الفرنسية
المدرسة التاريخية
االتجاهات النفسية
النظرية الوظيفية
النظرية البنائية والتحليل البنائى
النظريات المستحدثة
 دراسة الصيغ الشفهية نظرية المقارنة الثقافيةالمــراجــع:
1-Dominic, Strinat, 2000, An Introduction to studying popular Culture,
Routledge and Keg an, London

 0109623مناهج البحث في التراث الشعبي
محــاضـرات
 3ساعات معتمــدة
الهدف التعليمي :تعريف الطالب بأهمية المناهج األنثروبولوجية واستخداماتها في التراث
الشعبي.
المحتوى العلمي :يتناول المقرر النقاط اآلتية:
 المالحظة المقابلة دراسة الحالة دالئل جمع المادة األطلس والتراث الشعبي-

االتجاه االجتماعي واالهتمام بالمتخصصين الشعبيين

 االتجاه النفسي ودراسة الطابع القومياالتجاه التكاملي في دراسة التراث الشعبي
المــراجـــع:
1- Stith Thompson, 1977, The Folk Tale, University of California U.S.A
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2- Jackie Marsh and Elaine Millard, 1996 Literacy and Popular Culture Paul
Chapman Publishing LTD., London

 0109624المتاحف واستخدامات الحاسب اآللى
محــاضـرات
 3ساعات معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر الى تعريف الطالب بأهمية الحاسبات اآللية في مجال
المتاحف.
المحتوى العلمي :يتضمن النقاط التالية:
 -1الحاسبات اآللية والتنقيب األثرى
 -2الحاسبات اآللية وعناصر التراث الشعبي المتحفي
 -3التسجيل واألرشفة اليدوية
 -4التسجيل واألرشفة اإللكترونية
 -5السياحة المتحفية والحاسبات اآللية
المــراجـــع:
قراءات متنوعة وتطبيقات عملية
 المقــــررات االختيــاريــة:
 0109614األنثروبولوجيا الثقافية (تخصص األنثروبولوجيا الفيزيقية)
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
 0109607الثقافة المادية (تخصص األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية)
محــاضـرات
2ساعة معتمــدة
 0109625اإلثنولوجيا
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :تعريف الطالب بمفاهيم ونظريات األثنولوجيا.
المحتوى العلمي :يتضمن المقرر النقاط اآلتية:
 المفاهيم االساسية -النظريات المرتبطة باالثنولوجيا
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 الثقافات الفرعية التصنيفات االثنولوجية المرتبطة بالساللة والثقافة دراسة الثقافات المعاصرة االنماط الثقافية االثنولوجية المعاصرةالمــراجــع:
1- Daniel G. Bates, 1990, Cultural Anthropology, Mac Graw Hill Publishing
Company N.Y.
2- Havilland W., 2002 Cultural Anthropology, Thomas Learning, U.S.A.

 0109626الفنون الشعبية
محــاضـرات
2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأهم مفاهيم ومجاالت الفنون الشعبية.
المحتوى العلمي :يتضمن المقرر النقاط اآلتية:
أهم المفاهيم
الموسيقى الشعبية
الحكايات الشعبية واألساطير
األغاني الشعبية
األمثال والحكم والمؤثرات الشعبية
فنون الثقافة المادية المختلفة
العمارة
الصناعات التقليدية – الحصير -الفخار -النحاس -الذهب – الفضة 0000الخ
المــراجــع:
1- Daniel G. Bates, 1990. Cultural Anthropology, MC .Grow. Hill Publishing
Company. N.Y.

 0109627أنثروبولوجيا السياحة
محــاضـرات
2ساعة معتمــدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر الااى التعريااف بعلاام أنثروبولوجيااا السااياحة ماان حيااث النشااأة
واالهتمامات البحثية.
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المحتوى العلمي :ويتناول المقرر أهم النقاط والمفردات التالية :
 -1العالقة بين االنثروبولوجيا والسياحة
 -2السياحة كظاهرة اجتماعية وثقافية
 -3السياحة والمجتمع
 -4السياحة والثقافة
 -5السياحة والتراث الشعبي
 -6منهجية البحث في أنثروبولوجيا السياحة
 -7أنثروبولوجيا السياحة وتقويم المشروعات السياحية
 -8أنثروبولوجيا السياحة والسلوك االنسانى
 -9دراسات ونماذط تطبيقية
المــراجــع:
قـــــراءات متنوعـــــــة

ثانيــــًا :درجــة الدكتــوراه
 المقــــررات اإلجبــاريــــة
 0109732اإلثنوجرافيا والمت احف
محــاضـرات
 3ساعات معتمــدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر الااى تعريااف الطالااب بالعالقااة القويااة بااين االثنوجرافيااا
( المعلوماتية ) والمتاحف.
المحتوى العلمي :يتضمن النقاط التالية :
 -1االثنوجرافيا والجمع المتحفى
 -2العناصر الشعبية
 -3الثقافة المادية واالثنوجرافيا
 -4التطور االثنوجرافى واالثنولوجى
 -5ثقافات الشعوب
 -6المتاحف الشعبية كشاهد اثنوجرافى
المــراجـــع:
قــــــراءات متنــوعــــة
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 0109733موضوع خاص تطبيقى في التراث والمتاحف الشعبية
محــاضـرات
 3ساعات معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف إلى تدريب الطالب على نماذط من البحوث التطبيقية في مجاالتها
المختلفة.
المحتوى العلمي :يتضمن النقاط التالية:
 المجاالت المختلفة لالنثروبولوجيا التطبيقية البحوث الواقعية لالنثروبولوجيا التطبيقية الفعل الثقافى المشاركة في المجتمعات الريفية التسويق دراسة العائد االجتماعى في مشروعات بحث تطبيقى اختيار نماذط من البحوث التطبيقية في مصر والعالمالمــراجـــع:
John Van Wiligen ,Applied Anthropology an Introduction, Bergin & Carney
2002.
Mario Lucy .Applied Anthropology

 0109734البيئــــة والثقــافــات
محــاضـرات
 3ساعات معتمــدة
الهدف التعليمي :
يهدف المقرر الى التعريف بالبيئات المتعددة وعالقاتها بااالتنوع والتعاادد الثقااافي وماان ثاام
العالقة بين هذا والتراث الشعبي سواء كان تراثا ماديا أم تراثا شعبيا معنويا وموقف االنسان
من التعامل مع كل من البيئة أو البيئات والثقافات المتعددة 0
المحتوى العلمي :
يتضمن المقرر النقاط التالية - :
 البيئة في الدراسات األنثروبولوجية 0 التنوع البيئي وااليكولوجيا الثقافية 0 الحتمية البيئية وتفاعل االنسان 0 -االنسان والثقثافة 0
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 البيئة والثقافات 0 االنسان والثقافات الفرعية الشعبية 0 الوعي البيئي والتفاعل مع الثقافات 0 البيئة والثقافات والموروث الشعبي 0المراجع :
 قراءات متنوعة 0 المقــــررات االختيــاريـــة
 0109735أنثروبولوجيا الفن
محــاضـرات
2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر بتعريف الطالب بأهم مفاهيم ومجاالت دراسة أنثروبولوجيا
الفن
المحتوى العلمي :يتضمن النقاط اآلتية:
أهم المفاهيم
مجاالت الدراسة في انثروبولوجيا الفن
نماذط من الفنون المختلفة
فن الكهوف ( الفنون االركيولوجية )
الفن عند البدائيين وصناعة االقنعة
دراسة نماذط من فنون الحضارات المختلفة
الفن المصرى القديم
الفن اليونانى الرومانى
الفن الحديث
الفنون المرئية واالنثروبولوجيا المرئية
المــراجــع:
1- Marcus Banks, Visual Methods in social research, Sage Publications, London,
2001
2- Havilland, W., Cultural Anthropology, Wadsworth, Thomas Learning, U.S.A.
2002
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 0109736اقتصاديات السياحة
محــاضـرات
2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر باقتصاااديات السااياحة وماا هااو العائااد ماان النشاااط السااياحى
على المجتمع المضيف من ناحيه وعلى السائح من ناحية اخرى.
المحتوى العلمي :ويتناول المقرر أهم المفردات االتية :
 -1السياحة كظاهرة اجتماعية
 -2السياحة كعملية اجتماعية
 -3السياحة كظاهرة اقتصادية
 -4السياحة بين المجتمع والثقافة
 -5النشاط االقتصادى للسياحة
 -6السياحة كنشاط متعدد متنوع االغراض
 -7تطبيقات في مجال اقتصاديات السياحة
المــراجــع:
قـــــراءات متنوعـــــــة
 0109737إدارة المتاحف والمعارح
محــاضـرات
2ساعة معتمــدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر الااى تعريااف الطالااب بالمفاااهيم الحديثااة لااالدارة المتحفيااة
والمعارض التى تقام من أجل تحقيق االغراض المختلفة
المحتوى العلمي :ويتناول المقرر أهم المحتويات التالية :
 -1التعريف باالدارة بصفة عامة
 -2االدارة التخصصية
 -3االدارة التنظيمية
 -4االدارة المتحفية
 -5فنون العرض المتحفى
 -6ادارة المعارض
 -7أنثروبولوجيا االدارة
 -8سلوكيات العرض وثقافة العارضين
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 -9ثقافة الجمهور
المــراجــع:
قـــــراءات متنوعـــــــة
 0109738أركيولوجيا الفن
محــاضـرات
2ساعة معتمــدة
الهاادف التعليمااي :يتناااول مقاارر االركيولوجيااا باعتباااره فرعااا هامااا ماان فااروع األنثروبولوجيااا
الثقافياااة التاااى تهاااتم بدراساااة ثقافاااة اإلنساااان ساااواء فاااي الماضاااي أو الحاضااار الهااادف مااان مقااارر
االركيولوجيااا إذن الوقااوف علااى الكيفيااة التااى يمكاان بهااا إعااادة تركيااب أساااليب حياااة اإلنسااان فااي
الماضي من خالل الدراسة المنهجية لمخلفات وبقايا الثقافة المادية
المحتوى العلمي :ويتضمن المحتوى النقاط التالية :
 -1مدخل الى االركيولوجيا
 -2نشأة البحث االركيولوجى وتطوره
 -3األطر النظرية والمنهجية للبحث االركيولوجى
 -4طرب البحث في االركيولوجيا
 -5الدراسات االركيولوجية األنثروبولوجية  :نظرة مستقبلية 0
المــراجــع:
1- Cleator, P.E., 1976. Archaeology in The Making. London: Robert Hale Limited
2- Coles J., 1973. Archaeology By Experiment .New York: Charles Scribners Sons
3- Gibbon, G.1989 Explanation In Archaeology. Oxford: Basil Black well Ltd.
4- Gould, R.A.(ed.), 1978 Explorations in Ethnoarchaeology. Santa Fe, N.M: School of
American Research.
Sherratt, A.(ed.), 1980.The Cambridge Encyclopedia of Archaeology . Cambridge:

5-

Cambridge University Press.
6- Hester, T.R., Heizer, R.F.and Graham, J.A., 1975 Field methods in Archaeology. Polo Alto :
Mayfield Publishing co.

 0109739التراث الشعبي في المجتمع المصري
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :
يهاادف المقاارر الااى التعريااف بأهميااة التااراث الشااعبي فااي المجتمااع المصااري ماان كاف اة
الجوانااب والنااواحي التراثيااة فااي مختلااف البيئااات الريفيااة والبدويااة والحضاارية مااع التركيااز علااى
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الئحـة الدرسـات العليـا

جوانب التراث الشعبي وعناصره في البيئااات التقليديااة ودور األنثروبولوجيااا فااي دراسااة التااراث
الشعبي المصري0
المحتوى العلمي :
يتضمن المقرر النقاط التالية - :
 عاارض أهاام النظريااات التقليديااة ( الكالساايكية ) مثاال التطوريااة واالنتشااارية فااي دراسااةالتراث النظريات المعاصرة 0
 النظريات الحديثة تحليل التراث وعناصره 0 التفسير األنثروبولوجي للتراث الشعبي المصري 0 الموروث الشعبي وذاكرة الثقافة والحضارة عبر العصور 0المراجع :
1-Thompson , T., The Folklore, University of California Press 1977
2- Daniel Bates ; Cultural Anthropology , Mac Graw Hill publishing Company ,
N Y , 1990 .

 0109740الفــــن الشفــاهــي
محــاضـرات
 2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمى :
يهدف المقرر الى التعريف بأهم مفاهيم ومجاالت الفن الشفاهى 0
المحتوى العلمى :
يتضمن المقرر النقاط التالية - :
 التعريف بالفنون الشفاهية 0 الحكايات واألساطير 0 األغاني الشعبية 0 الفن القولي 0 المدائح واألناشيد والتعبير الثقافي 0 الفنون الشفاهية وعالقاتها بالتراث الشعبي 0المراجع :
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

 قراءات متنوعة وتحليل نصوص شاافهية والتاادريب علااى التبويااب والفهرسااة والتحلياالالعلمي لعناصر التراث 0
 0109741االحتفــاالت الشعبيــة
محــاضـرات
2ساعة معتمــدة
الهدف التعليمي :
يهدف المقرر الى التعريف باالحتفاالت الشعبية باعتبارها ذات أهداف وأغراض تربوية
تحمل عناصر الثقافااة الشااعبية والتراثيااة الااى أجبااال متتاليااة  ،فضااال عاان تجديااد ذاكاارة األمااة
الشعبية نحو تراثها 0
المحتوى العلمي - :
يتضمن المقرر النقاط التالية :
 العالقة بين االحتفاالت الشعبية واألنثروبولوجيا 0 األنثروبولوجيا الثقافية ودراسة االحتفاالت 0 الفنون الشعبية في إدارة االحتفاالت 0 االحتفاالت الشعبية والنشاط السياحي وتدعيم قيم التراث 0 االحتفاالت والسلوك الشعبي 0 االحتفاالت واحياء التراث الشعبي 0المراجع :
 -قراءات متنوعة 0
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

القســـم العلمـي

الئحـة الدرسـات العليـا

التخصــصـــات

 .1اآلثــــار

اآلثار والدراسات الاونانية والرومانية
الرقم الكودي()10

.2التاريخ الاوناني والروماني

يمنح القسم درجتي الماجستاــر

.3الدراسات الاونانية والرومانية

والدكتوراه:

درجة الماجستار (  50ساعة معتمدة)
درجة الدكتوراه ( 60ساعة معتمدة)

( تخصص الفكر الاوناني والروماني)
.4الدراسات الاونانية والالتانية
(تخصص الدراسات اللغوية اليونانية

والالتينية)
.5الدراسات الاونانية والالتانية

( تخصص األدب الاوناني والالتاني)

 .1شعبة اآلثــــار

أوالً :درجة الماجستار (  50ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية(  16ساعة معتمدة)

الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

 0110601مناهج البحث األثرى.

2

-

-

2

 0110602تقنيات البحث األثرى الحديثة (.)IT

2

-

-

2

 0110603الفن القبطى.

2

-

-

2

 0110604مدخل لدراسة اآلثار البحرية

2

-

-

2

 0110605األسطورة فى الفن اليونانى والرومانى.

2

-

-

2

2

-

-

2

0110606

النحااااات الساااااكندرى فاااااى العصااااارين اليوناااااانى
والرومانى.

متطلب
سابق
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

 0110607الفنون الصغرى فى اإلسكندرية فى

2

الئحـة الدرسـات العليـا

-

-

2

العصرين اليونانى والرومانى.
2

 0110608العملة السكندرية

-

-

2

انيا :المقررات االختيارية( 12ساعة معتمدة)
ث ً
اختار الطالب 6مقررات12(=2 xساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

 0110609الفن المصرى فى العصر المتأخر.

2

-

-

2

 0110610اللغة المصرية القديمة ( خط هيروغليفى).

2

-

-

2

 0110611فنااون الشاارب األدنااى القااديم ( بااالد النهاارين

2

-

-

2

متطلب
سابق

والجزيرة العربية ).
 0110636تاريخ فينيقيا القديم( شعبة التاريخ).

2

-

-

2

 0110612النقوش اليونانية والالتينية ( مدخل أثري)0

2

-

-

2

 0110613الحضارة المقدونية ( تاريخ وآثار ).

2

-

-

2

 0110614عمل ميدانى فى الحفائر األثرية.

2

-

-

2

 0110615عمل ميدانى فى الترميم األثرى.

2

-

-

2

 0110616عمااال ميااادانى فاااى التنقياااب األثااارى تحاااات

2

-

-

2

الماء.
 0110617موضوعات عن حضارة اإلسكندرية0

2

-

-

2

 0110618صناعة السفن اليونانية

2

ـ

ـ

2

 0110619المالحة البحرية في العالم اليوناني

2

-

-

2

والروماني

المقررات االختيارية

من خارج القسم(  2ساعة معتمدة)

اختار الطالب مقرر واحد 2 ( =2xساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

 0110620األنثربولوجيا التاريخية.

2

-

-

2

 0110621الجغرافيا التاريخية ( تطبيقات علااى اليونااان

2

-

-

2

وإيطاليا )
0110622

تاريخ عام الفنون

2

-

-

2

0110623

قانون تنظيم اآلثار.

2

-

-

2

متطلب
سابق
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

األنثروبولوجيا الفيزيقية

2

الئحـة الدرسـات العليـا

ـ

ـ

2

عدد ساعات رسالة الماجستار(  20ساعة معتمدة)
ثانيا :درجة الدكتــوراه ( 60ساعة معتمدة)
ً
أوالً :المقررات اإلجبارية(  18ساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

 0110701آثار بارثيااا وفااارس فااى العصاارين اليونااانى

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

2

-

-

2

والرومانى.
 0110702فنون آسيا الصغرى فى العصاارين اليونااانى

2

-

-

2

والرومانى
 ( 0110703منطقاااة البحااار األساااود والسااااحل الغرباااى

2

-

-

2

آلسيا الصغرى).
 0110704الفااان الجناااائزى فاااى مصااار فاااى العصااارين

2

-

-

2

اليونانى والرومانى
 0110705األختام والموازين والمكايياال فااى العصاارين

2

-

-

2

اليونانى والرومانى.
 0110706فن الفسيفساء فى شمال أفريقيا.

2

-

-

2

 0110707فناااااون ساااااوريا فاااااى العصااااارين الساااااليوقى

2

-

-

2

والروماني
 0110708الرماااااز والرمزياااااة فاااااى الفناااااين اليوناااااانى

2

-

-

2

والرومانى
 0110709التبااااادل الحضااااـاري بااااين شعااااـوب البحاااار

2

-

-

2

المتوساااااـط عبااااار العصاااااـور (مااااان خاااااالل
األعمال الفنية )
 0110710الفن اليوناني والروماني :دراسة مقارنة

2

-

-

2

متطلب
سابق
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

ثانيا :المقررات االختيارية
ً
من داخــس القسم ( 14ساعة معتمدة)

اختار الطالب  7مقررات 14( =2xساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

 0110711فنون اإلمبراطورية الفارسية ما قبل اليونان

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

2

-

-

متطلب
سابق

2

والرومان.
 0110712لغة مصرية قديمة ( خط ديموطيقى).

2

-

-

2

 0110772تصوير األعمال الفنية فى األدب السكندري

2

-

-

2

(شعبة األدب)
 0110774المصاااادر األدبياااة لدراساااة الفناااون اليونانياااة

2

-

-

2

والرومانية(.شعبة األدب)
 0110713الوثاااائق البردياااة فاااى مصااار فاااى العصااارين

2

-

-

2

البطلمى والرومانى.
 0110714التباااااادل الحضاااااارى باااااين شاااااعوب البحااااار

2

-

-

2

المتوسط عبر العصور ( رؤية تاريخية ).
 0110715التماااااائم والتعاوياااااذ الفنياااااة فاااااى العصااااارين

2

-

-

2

اليونانى والرومانى.
 0110716الديانات فى اإلمبراطورية الرومانية.

2

-

-

2

 0110717الحضارة المصرية القديمة.

2

-

-

2

 0110718اآلثار اإلسالمية في مصر

2

-

-

2

المقررات االختيارية

من خارج الشعبة(  2ساعة معتمدة)

اختار الطالب مقرر واحد 2 ( =2xساعة معتمدة)
الرقم
الكودي

الساعات المعتمدة
المقــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

 0110719فنون العصور الوسطى وعصر النهضة.

2

-

-

2

 0110720تاريخ مصر فى عصر الدولة اإلسالمية.

2

-

-

2

 0110721مدخل إلى علم النفس.

2

-

-

2

عدد ساعات رسالة الدكتوراه (  26ساعة معتمدة)

متطلب
سابق
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الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

 .2شعبة التاريخ الاوناني والروماني

أوالً :درجـة الماجستار( 50ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية(  16ساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

 0110625تاريخ اليونان في العصر الهللينستي

2

-

-

2

 0110626فكر تاريخي ومنهج بحث

2

-

-

2

 0110627تااااااااريخ الااااااانظم والتشاااااااريعات الرومانياااااااة

2

-

-

2

متطلب
سابق

( عصر الجمهورية )
 0110628تاريخ الفكر السياسي عند اليونان

2

-

-

2

 0110629نصوص تاريخية يونانية ( عصر كالسيكي

2

-

-

2

وهللينستي)
 0110630نقوش تاريخية التينية

2

-

-

2

 0110631وثاااائق بردياااة ( مراسااايم الحكاااام – وثاااائق

2

-

-

2

حضارية )
 0110632عملة يونانية ورومانية ( كمصدر تاريخي)

2

-

-

2

ثانيا :المقررات االختيارية( 12ساعة معتمدة)
ً
اختار الطالب 6مقررات12(=2 xساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

 0110633حضاااارة مصااار الفرعونياااة ( نظااام سياساااية
وتشريعات)
 0110610اللغااااااااااااة المصاااااااااااارية القديمااااااااااااة( خااااااااااااط

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

2

-

-

2

2

-

-

2

هيروغليفي)(شعبة اآلثار )
 0110634تاريخ الميديين والفرس األخمينيين 0

2

-

-

2

 0110635تاريخ البارثيين وأرمينيا 0

2

-

-

2

2
2

-

-

2
2

2
2

-

-

2
2

0110636
0110605
0110637
0110617

تاريخ فينيقيا القديم 0
األساااطورة فاااي الفااان اليونااااني والرومااااني
(شعبة اآلثار)
الحضارة المقدونية ( تاريخ وآثـار )
موضاااااوعات عاااااان حضااااااارة اإلسااااااكندرية
(شعبة اآلثار)

 0110619المالحااااااة البحريااااااة فااااااي العااااااالم اليوناااااااني
والروماني (شعبة اآلثار)

2

ـ

ـ

2

متطلب
سابق
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ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

 0110645دراسة نقدية تحليلية إلحدى محاورات
أفالطون داي حاف ا

2

الئحـة الدرسـات العليـا

-

-

2

المقررات االختيارية

من خارج الشعبة(  2ساعة معتمدة)

اختار الطالب مقرر واحد 2 ( =2xساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

 0110622تاريخ عام الفنون (شعبة اآلثار)

2

-

-

2

 0110648فلسفة الجمال عند اليونان والرومان(شعبة

2

-

-

2

متطلب
سابق

الفكر)

عدد ساعات رسالة الماجستار(  20ساعة معتمدة)
ثانيا :درجة الدكتــوراه ( 60ساعة معتمدة)
ً
أوالً :المقررات اإلجبارية(  18ساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

 0110722فلسفة التاريخ

2

-

-

2

 0110774المصاااادر األدبياااة لدراساااة الفناااون اليونانياااة

2

-

-

2

والرومانية (شعبة األدب)
 0110723الواليات الرومانية في شمال أفريقيا

2

-

-

2

 0110724الواليات الرومانية في أوروبا

2

-

-

2

 0110725شبه الجزيرة العربية في العصرين اليوناني

2

-

-

2

والروماني
 0110726تاريخ النظم والتشريعات الرومانيااة( عصاار

2

-

-

2

إمبراطوري )
 0110727نصوص تاريخيااة يونانيااة والتينيااة ( عصاار

2

-

-

2

روماني )
 0110728نقوش تاريخية يونانية

2

-

-

2

 0110729قراءة ونشر الوثائق البردية

2

-

-

2

متطلب
سابق
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

ثانيا :المقررات االختيارية
ً
من داخــس القسم ( 14ساعة معتمدة)

اختار الطالب  7مقررات 14( =2xساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

 0110712لغااااة مصاااارية قديمااااة ( خااااط ديمااااوطيقي )

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

2

-

-

متطلب
سابق

2

(شعبة اآلثار)
0110730

لغة مصرية قديمة ( خط قبطي )

 0110716الديانات في اإلمبراطورية الرومانية (شااعبة

2

-

-

2

2

-

-

2

اآلثار)
 0110731تاريخ سوريا تحت حكم اليونان والرومان

2

-

-

2

 0110732تاريخ السودان القديم

2

-

-

2

 0110733تاريخ العراب القديم

2

-

-

2

 0110710الفااان اليونااااني والرومااااني :دراساااة مقارناااة

2

-

-

2

(شعبة اآلثار)
 0110734االتجاهات الحديثة في كتابة التاريخ

2

-

-

2

المقررات االختيارية

من خارج الشعبة(  2ساعة معتمدة)

اختار الطالب مقرر واحد 2 ( =2xساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

 0110753فلسفة السياسة (شعبة الفكر)
0110719

فنون العصور الوسطى وعصر النهضـة

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

2

-

-

2

2

-

-

2

(شعبة اآلثار)
0110721

مدخل إلى علم النفس (شعبة اآلثار)

 0110735تاريخ العالقات الدولية

2

-

-

2

2

-

-

2

عدد ساعات رسالة الدكتوراه (  26ساعة معتمدة)

متطلب
سابق

458

الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

.3شعبة الدراسات الاونانية والرومانية
تخصـص الفكـر الاونـاني والروماني

أوالً :درجة الماجستار (  50ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية(  16ساعة معتمدة)

الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

 0110638نصوص فلسفية بلغة يونانيــة()1

2

-

-

2

 0110639نصوص فلسفية بلغة التينية ()1

2

-

-

2

 0110640مناهج البحث الفلسفي

2

-

-

2

 0110641العالقة بين الفلسفة والدين

2

-

-

2

 0110642العالقة بين الفلسفة والعلم

2

-

-

2

 0110643فلسفة السياسة عند اليونان والرومان

2

-

-

2

 0110644فلسفة األخالب عند اليونان والرومان

2

-

-

2

 0110645دراسة تحليلية نقدية إلحدى محاورات

2

-

-

2

متطلب
سابق

أفالطون

ثانيا :المقررات االختيارية( 12ساعة معتمدة)
ً
اختار الطالب 6مقررات12(=2 xساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

 0110646األلوهية في الفكر الفلسفي اليوناني

2

-

-

2

 0110647مفهوم " اإليروس " في الفلسفة اليونانية

2

-

-

2

 0110648فلسفة الجمال عند اليونان والرومان

2

-

-

2

 0110649دراسة تحليلية ألحد أعمال أرسطو

2

-

-

2

2

-

-

2

0110627

تاريخ الفكر السياسي عند اليونان(شعبة
التاريخ)

2

-

-

2

 0110651المثالية في الفكر اليوناني والروماني

2

-

-

2

 0110652نظرية الشك بين السوفسطائيين والبيرونيين

2

-

-

2

 0110617موضوعات عن حضارة اإلسكندرية

2

-

-

2

0110650

الفلسفة في العصور الوسطى

(شعبة اآلثار)0

متطلب
سابق

459

الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

المقررات االختيارية

من خارج القسم(  2ساعة معتمدة)

اختار الطالب مقرر واحد 2 ( =2xساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

 0110664موضاااااوع خااااااص فاااااي األدب اليونااااااني أو

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

2

-

-

متطلب
سابق

2

الالتيني (()1شعبة األدب)
 0110653اليوتوبيا في العصرين الهليني والهللنستي

2

-

-

2

 0110654األصول الشرقية في الفلسفة اليونانية 0

2

-

-

2

عدد ساعات رسالة الماجستار(  20ساعة معتمدة)
ثانيا :درجة الدكتــوراه ( 60ساعة معتمدة)
ً
أوالً :المقررات اإلجبارية(  18ساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

 0110736نصوص فلسفية بلغة يونانية()2

2

-

-

2

 0110737نصوص فلسفية بلغة التينية ()2

2

-

-

2

 0110738الفلسفة اليهودية القديمة

2

-

-

2

 0110739مصر في كتابات الفالسفة اليونان

2

-

-

2

 0110740شرا أفالطون وأرسطو في اإلسكندرية

2

-

-

2

 0110741الفلسفة في العالم الروماني

2

-

-

2

 0110742أثاااااار الفلساااااافة اليونانيااااااة علااااااى الفالساااااافة

2

-

-

2

متطلب
سابق

المسيحيين
 0110743أثر الفلسفة اليونانية على الفالسفة المسلمين

2

-

-

2

 0110744أثر الفلسفة اليونانية على الفلسفة الحديثة

2

-

-

2

ثانيا :المقررات االختيارية
ً
من داخــس القسم ( 14ساعة معتمدة)

اختار الطالب  7مقررات 14( =2xساعة معتمدة)
الرقم
الكودي

الساعات المعتمدة
المقــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

 0110745نظرية الفن في الفلسفة اليونانية

2

-

-

2

 0110746النساء الفالسفة

2

-

-

2

متطلب
سابق

460

الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

 0110747األسطورة والتاريخ في محاورات أفالطون

2

-

-

2

 0110748دراسة نقدية بين األكاديمية والمشائية

2

-

-

2

 0110749الفيثاغورية الجديدة

2

-

-

2

 0110750مفهوم " اللوجوس " في الفلسفة اليونانية

2

-

-

2

 0110751األفالطونية الجديدة

2

-

-

2

 0110752مفهوم " اللذة "  Hedonismفي الفلسفة

2

-

-

2

( من ابيقور إلى الفلسفة المعاصرة)
المقررات االختيارية

من خارج الشعبة(  2ساعة معتمدة)

اختار الطالب مقرر واحد 2 ( =2xساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

 0110753فلسفة السياسة

2

-

-

2

 0110754حركة الترجمة من اليونانية إلى العربية

2

-

-

2

 0110716الديانات في اإلمبراطورية الرومانية (شعبة

2

-

-

2

متطلب
سابق

اآلثار)
 0110755المنطق الرواقي

2

-

-

2

 0110756االتجاهااااات الحديثااااة فااااي دراسااااة الفلساااافة

2

-

-

2

اليونانية

عدد ساعات رسالة الدكتوراه (  26ساعة معتمدة)

.4شعبة الدراسات الاونانية والالتانية
تخصص الدراسات اللغوية اليونانية والالتينية
أوالً :درجة الماجستار (  50ساعة معتمدة)
الرقم
الكودي

أوالً :المقررات اإلجبارية(  16ساعة معتمدة)

الساعات المعتمدة

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

0110655

نصوص يونانيــةد ا يوال

نيو

2

-

-

2

0110656

نصوص التينية(لغويات نصية)

2

-

-

2

 0110657مناهج البحث فى العلوم اللغوية

2

-

-

2

متطلب
سابق

461
0110658

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

موضاااااوع خااااااص (فاااااى اللغاااااة اليونانياااااة

2

الئحـة الدرسـات العليـا

-

-

2

أوالالتينية)
 0110659علم تراكيب اليونانية و الالتينية المقارن

2

-

-

2

علم الصرف اليوناني والالتيني المقارن

2

-

-

2

2

-

-

2

0110660

 0110667جماليااات اللغااة اليونانيااة و الالتينيااة (شااعبة
األدب)
0102613

2

المعجمية (قسم اللغة اإلنجليزية)

-

-

2

ثانيا :المقررات االختيارية( 12ساعة معتمدة)
ً
اختار الطالب 6مقررات12(=2 xساعة معتمدة)
الرقم
الكودي
0101618

الساعات المعتمدة
المقــــررات
االتجاهااااات اللغويااااة المعاصرة(قساااام اللغااااة

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

2

-

-

متطلب
سابق

2

العربية)
0101621

علاااام الاااانص وتحلياااال الخطاب(قساااام اللغااااة

2

-

-

2

العربية)
 0102610أبنية وتراكيب(قسم اللغة اإلنجليزية)

2

-

-

2

 0102611علم الداللة(قسم اللغة اإلنجليزية)

2

-

-

2

 0102615اللسانيات واألدب(قسم اللغة اإلنجليزية)

2

-

-

2

 0111601اتجاهات حديثة فى المورفولوجيا

2

-

-

2

والسينتاكى(قسم الصوتيات)
 0102614علم األسلوب (Eقسم اللغة اإلنجليزية)

2

-

-

2

 0101623صناعة المعجم(قسم اللغة العربية)

2

-

-

2

 0102612اتجاهات حديثة فى علاام الترجمة(قساام اللغااة

2

-

-

2

اإلنجليزية)
 0111607علم الداللة والبرجماتية (قسم الصوتيات)

2

-

-

2

المقررات االختيارية

من خارج الشعبة(  2ساعة معتمدة)

اختار الطالب مقرر واحد 2 ( =2xساعة معتمدة)
الرقم
الكودي

المقــــررات

01011612

اسااااتخدام نظاااام المعلومااااات الجغرافيااااة فااااى

الساعات المعتمدة

علوم اللغة (قسم الصوتيات)

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

2

-

-

2

متطلب
سابق

462
01011608

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

تشااااريح وفساااايولوجيا الساااامع والكالم(قساااام

2

الئحـة الدرسـات العليـا

-

-

2

الصوتيات)
01011614

نحو صورى(قسم الصوتيات)

2

-

-

2

عدد ساعات رسالة الماجستار(  20ساعة معتمدة)
ثانيا :درجة الدكتــوراه ( 60ساعة معتمدة)
ً
أوالً :المقررات اإلجبارية(  18ساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

 0110757نصاااوص يونانياااة(لغويات نصاااية) مساااتوى

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

2

-

-

متطلب
سابق

2

متقدم
 0110758نصاااوص التينياااة(لغويات نصاااية) مساااتوى

2

-

-

2

متقدم
 0110759موضاااااوع خااااااص(فى اللغاااااة اليونانياااااة أو

2

-

-

2

الالتينية) مستوى متقدم
 0110760علم اللغة الرياضى

2

-

-

2

 0110761علم اللغة المقارن

2

-

-

2

2

-

-

2

0110762

نظرياااة تحليااال األخطااااء (دراساااة تطبيقياااة
على اليونانية و الالتينية)

 0110763علم اللهجات اليونانية

2

-

-

2

 0110764اللغة اليونانية السكندرية

2

-

-

2

ثانيا :المقررات االختيارية ( 15ساعة معتمدة)
ً
اختار الطالب  5مقررات 15( =3xساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

 0101709نظرية اللغة(قسم اللغة العربية)

3

-

-

3

 0101712االتجاااه اللغااوي فااي النقااد األدبي(قساام اللغااة

3

-

-

3

العربية)
 0111706علااام اللغاااة الحاساااوبي مساااتوى متقااادم ()2

3

-

-

3

(قسم الصوتيات)
 0111709علم اللغة الكمي(قسم الصوتيات)

3

-

-

3

 0101707العربيااة واللسااانيات المعاصاارة (قساام اللغااة

3

-

-

3

متطلب
سابق

463

الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

العربية)
0111707

تكنولوجياااا الكاااالم واللغاااة (مساااتوى متقااادم

3

-

-

3

()2قسم الصوتيات)
0111703

اتجاهات حديثة في التراكيب والداللااة (قساام

3

-

-

3

الصوتيات)

عدد ساعات رسالة الدكتوراه (  27ساعة معتمدة)
شعبة الدراسات الاونانية والالتانية

تخصص الدراسات األدبية الاونانية والالتانية
أوالً :درجة الماجستار (  50ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية(  16ساعة معتمدة)

الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

 0110661نصوص أدبية يونانيــةد1

2

-

-

2

 0110662نصوص أدبية التينيةد1

2

-

-

2

 0110663مصادر ومناهج بحث ()1

2

-

-

2

 0110664موضاااوع خااااص ( فاااي األدب اليونااااني أو

2

-

-

2

متطلب
سابق

الالتيني )
 0110665نقد أدبي يوناني التيني مقارن

2

-

-

2

 0110666فن المالحم عند اليونان والرومان

2

-

-

2

 0110667جماليات اللغة اليونانية والالتينية

2

-

-

2

 0110668دراسة ألعمال أديب يوناني  /روماني()1

2

-

-

2

ثانيا :المقررات االختيارية( 12ساعة معتمدة)
ً
اختار الطالب 6مقررات12(=2 xساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

 0110669نظريات النقد األدبي الحديث

2

-

-

2

 0110670البردى األدبي

2

-

-

2

 0110648فلسفة الجمااال عنااد اليونااان والرومان(شااعبة

2

-

-

2

الفكر)
 0110612النقوش اليونانية والالتينية(شعبة اآلثار)

2

-

-

2

متطلب
سابق

464

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

 0110617موضوعات عن حضارة اإلسكندرية(شعبة

2

الئحـة الدرسـات العليـا

-

-

2

اآلثار)
 0110671تاريخ العلوم عند اليونان والرومان

2

-

-

2

 0110672مصر في المصادر الكالسيكية

2

-

-

2

 0110673الجزيرة العربية في المصادر الكالسيكية

2

-

-

2

 0110605األسااااااااااااطورة فااااااااااااي الفاااااااااااان اليوناااااااااااااني

2

-

-

2

والروماني(شعبة اآلثار)
 0110674علم الترجمة الحديث

2

-

-

2

 0110659علم تراكيب اليونانية والالتينية المقارن

2

-

-

2

( شعبة اللغة)
 0110660علااام الصااارف اليونااااني والالتيناااي المقاااارن

2

-

-

2

( شعبة اللغة)

المقررات االختيارية

من خارج القسم(  2ساعة معتمدة)

اختار الطالب مقرر واحد 2 ( =2xساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

 0110675سيكولوجية اإلبداع

2

-

-

2

 0101623صناعة المعجم (قسم اللغة العربية)

2

-

-

2

 0111603علم اللغة الحاسوبي (مستوى متقدم) ()1

2

-

-

2

متطلب
سابق

(قسم الصوتيات)

عدد ساعات رسالة الماجستار(  20ساعة معتمدة)
ثانيا :درجة الدكتــوراه ( 60ساعة معتمدة)
ً
أوالً :المقررات اإلجبارية(  18ساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

 0110765نصوص أدبية يونانية (0)2

2

-

-

2

 0110766نصوص أدبية التينية(0)2

2

-

-

2

 0110767موضاااااوع خااااااص فاااااي األدب اليونااااااني أو

2

-

-

2

الالتيني ()2
 0110768شرو وتحقيقات في األدب الكالسيكي0

2

-

-

2

متطلب
سابق
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

 0110769فن القصة عند اليونان والرومان0

2

-

-

2

 0110754حركااة الترجمااة ماان اليونانيااة إلااى العربيااة

2

-

-

2

(شعبة الفكر)
 0110770المسر اليوناني والروماني

2

-

-

2

 0110771دراسة ألعمال أديب يوناني /روماني()2

2

-

-

2

 0110772تصوير األعمال الفنية في األدب السكندري

2

-

-

2

 0110763علم اللهجات اليونانية (شعبة اللغة)

2

-

-

2

 0110762نظرياااة تحليااال األخطااااء ( دراساااة تطبيقياااة

2

-

-

2

على اليونانية والالتينية )(شعبة اللغة)

ثانيا :المقررات االختيارية
ً
من داخــس القسم ( 14ساعة معتمدة)

اختار الطالب  7مقررات 14( =2xساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

 0110773علم األدب المقارن
0110774

المصااادر األدبيااة لدراسااة الفنااون اليونانيااة

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

2

-

-

2

2

-

-

2

متطلب
سابق

والرومانية
 0110775نظريااااااة الفاااااان فااااااي المصااااااادر اليونانيااااااة

2

-

-

2

والرومانية
 0110710الفن اليوناني والروماني ( دراسااة مقارنااة )

2

-

-

2

(شعبة اآلثار)
 0110776العلوم في اإلسكندرية القديمة

2

-

-

2

 0110777علااام الجغرافياااا فاااي الحضاااارتين اليونانياااة

2

-

-

2

والرومانية
 0110778فن اإلبيجرامية اليونانية والالتينية

2

-

-

2

 0110779فن اإلليجية اليونانية والالتينية

2

-

-

2

المقررات االختيارية

من خارج القسم(  2ساعة معتمدة)

اختار الطالب مقرر واحد 2 ( =2xساعة معتمدة)
الرقم
الكودي

الساعات المعتمدة
المقــــررات

 0110780المؤثرات الكالسيكية في األدب الحديث

الوحدات

محاضرات

ميداني

تطبيقات

2

-

-

2

متطلب
سابق
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

 0111708علم اللغة المعرفي(قسم الصوتيات)

2

الئحـة الدرسـات العليـا

-

-

عدد ساعات رسالة الدكتوراه (  26ساعة معتمدة)

2
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

 .1شعبـــــة اآلثــــار
أوالً :درجـة المـاجستيـر

 المقـــررات اإلجباريـــة
0110601

مناهج البحث األثرى
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمى
 -1تأهياال الطااالب للبحااث العلمااى رفيااع المسااتوى ماان حيااث أسااس البحااث العلمااى فااى حقاال
االثار اليونانية والرومانية .
 -2تدريب الطالب على التعامل مااع المراجااع المختلفااة السااتخالص مااا يخااص موضااوعات
بحوثهم .
 -3تدريب الطالب على الكتابة العلمية السليمة .
 -4تعرياااف الطالاااب بتااااريخ البحاااث االثااارى ومناهجاااه فاااى مجاااال علااام االثاااار اليونانياااة و
الرومانية .
المحتوى العلمى
 نبذة عن تاريخ البحث االثرى فى علم االثار اليونانية والرومانية .
 صفات الباحث فى علم االثار.
 العلوم المساعدة للباخث االثرى .
 المناهج المعروفة فى البحث االثرى .
 مقارنة بين أعداد البحث العلمى (ورقة البخث)واعداد رسالة جامعية .
 مقارنة بين النشر العلمى لمكتشفات اثرية و البحث فى موضوع محدد.
 اسس الكتابة فى البحث االثرى.
 التعاماال مااع المصااطلح االثاارى فااى اللغااات المختلفااة واسااتخدام المصااطلح فااى اللغااة
العربية.
 أساليب الحكم على قيمة البحث االثرى .
المراجع
1- Binford,l.R.,Archaeology,(1968).
)2- ----------------- .,An Archeological Perspective,London,1972
)3- Brothwell,D.&Higgs.E.S.,Sciencce and archaeology,(London,1969
)4- Ang,k.c.,rethinking archeaeology,(NY,1967
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

)5- Clarke,D.L.,analytical archaeology (London,1968
6- -----------------ed. Models in archaeolology
)7- Dixon,R.B.the building of cultures (London ,1928
8- Doran,J.E.&hodson,f.r.mathematics and computers in archeology.

 0110602تقنيات البحث األثرى الحديثة

IT

محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
بعد التقدم السريع للتكنولوحيا الحديثة و باألخص علاام الكمبيااوتر و ايتخداماتااه المذهلااة فااى
كل التخصصات ،أصبح ماان المسااتحيل تجاهاال هااذا العلاام ،لااذلك أصاابح ماان الضاارورى اسااتخدام
تطبيقااات الكمبيااوتر فااى التطبيااق العلمااى للالثااار و االسااتفادة منهااا فااى جنااى المزيااد ماان البيانااات
االحصائية أو تحقيق الروابط التى ننعاماال مااع البيانااات المختلفااة و اكتشاااف عالقااات جدياادة بااين
ثوابت وأمور لم تطرب من قبل و التى يمكن للباحث ان يستثمرها للخروط بنظريات غير تقليدية
فى مجال االثار تخضع فى معظمها للدليل العلمى والعملى.
تهدف هذه المادة الى فتح الطريق امام الطالب لطاارب أبااواب جدياادة و تمهيااد الطريااق لهاام
للخروط بنتائج حديدة باستخدام هذا العلاام الحااديث الااذى أصاابح واقعااا ياادرس فااى جامعااات الاادول
المتقدمة .
المحتوى العلمي:
 أهمية أستخدام التكنولوجيا بوجه عام فى علم االثار .
 بدايات استخدام الحاسب فى علم االثار (التجارب-التطبيقات السابقة )
 اهمية استخدام الكمبيوتر بالنسبة لعلاام االثااار (المتاااخف-المرلقبااة0تقياايم حالااة االثاار-
الترميم –تسجيل االثار )
 اهمية اسااتخدام الكمبيااوتر فااى الحفريااات كبااديل لمرحلااة التاادوين الياادوى و التسااجيل
التقليدى .
 علم الكمبيوتر
 وسائل ادخال البيانات و الصور و الفيديو و االحصائيات
 وسائل نشر و اخراط الصور و الفيديو .
 االستخدامات االحصائية للكمبيوتر فى علوم االثار.
 تطبيقات فنية فى مجال االثار.
 برامج الصور و معالجتها.
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

 أهمية الصورة فى كتاب االثار .
 كيفية تحريك الصور
 االستفادة من الصور فى النشر االثرى
 الفيديو والتصوير االفتراضى :
أ -برامج الفيديو
ب -انتاط العروض
 عمل التصورات لمواقع طمست بفعل التاريخ و الظروف الجغرافية
 خصائص الموقع االثرى على شبكة االنترنت
 تطبيق عملى .
المراجع :
1-Dale r cores,the use of computer graphics in archeology Washington
state university 1974.
2-Gray lock ,wilcock ,computer archeology ,hyperion books 1989
,using computers in archeology:towards virtual

3-----------------pasts ,routledge2005

4-lucie dingwall,sue lalfin et al,archeology in the age of internet computer
applications and quantitative methods in archeology British archeology
reports 1999.
5-richard Julian, digital archives from excavation and fieldwork a guide to
good practice (arts and humanities data service archeology data service
6-David brown book company 2001 .
6-Thomas,l,digital archrology:bridging methods and theory rout ledge 2005

 0110603الفـــــــــن القـــــبـــــــطـــى
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمـي:
يغطى الفن القبطى عصرا هامااا ماان عصااور الفنااون المصاارية القديمااة و يعتباار حلقااة وصاال
بين حضارة مصاار فااى العصاار الفرعااونى واليونااانى والرومااانى ماان جهااة و بااين حضااارتها فااى
العصاار االسااالمى ماان الجهااة االخاارى وأصاابح لااه طابعااا خاصااا بااالرغم ماان تااأثره بهااذه الفنااون
جميعا.قد تخلف لنااا ماان هااذا العصاار العديااد ماان الوائااع الفنيااة ماان أكثاار ماان أربعااين موقااع لآلثااار
القبطية بصفاته العامة،فالفن القبطااى فاان شااعبى دينااى وماادنى نبااع ماان البيئااة المصاارية ولهساامات
خاصة به وتهدف المادة الى تعريف الطالب بالسمات و الخصائص السابقة.
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

المحتـوى العلمي:
اوال-:العمارة القبطية بكنائسها و أديرتها بطرازها المميزة التى تتفق مع الدين الجديد .
ثانيا -:المنحوتات الحجرية و الخشبية البارزة و الغائرة بعناصرها النباتية و الحيوانية و
الهندسية .
ثالثا -:المخلفات العاجية والمعدنية باالضافة الى العظم و االحجار الكريمة.
رابعا-:الرسومات الدينية سواء على الجدران أو على لوحات خشبية المعروفة باأليقونات.
خامسا -:المنسوجات الكتانية و الصوفية الذى ذاع صيتها فى جميع انحاء العالم .
سادسا-:الفسيفساء فى هذه الفترة كان له أهمية خاصة .
الـــمراجع :
1. Badawy,Alexander,Coptic Art and Archeology ,Cambridge Mass.1978.
2. Beckwith,J.EarlyChristian and Byzantine Art ,Harmandsworth,1970.
3. Butler,A.J,The Ancient Coptic Churches of Egypt,Oxford,1970.
4. Grossman ,T,Early Christian Architecture in Nile Vally (Coptic Art
Culture)Cairo,1990.
5. Rice,P.T.Byzantine Art,London,1968.

 0110604مدخل لدراسة اآلثار البحرية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
يتم تدريس هذه المادة فى مرحلة الليسانس كمقدمة لدراسة الموضوعات االكثر تخصصا
المرتبطة باالثار البحرية التى سوف يتم تدريسها فى مرحلة الدراسات العليا .و تهدف هذه المادة
الى تعريف الدارس بالموضوعات ومناهج البحث المختلفة المرتبطة باالثار البحرية .كما تتناول
نش أه وتطور هذا الفرع من فروع علم االثار و عالقته بعدد من العلوم االخرى مثل
االنثربولوجى و العلوم البيئية .
المحتوى العلمي :
 مفهوم االثار البحرية
 مصادر دراسة االثار البحرية
 نشأة و تطور علم االثار البحرية
 العالقة بين االثار و االثار المغمورة
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

 السفن و الموانى والمنشأت الساحلية
 البيئة البحرية وأثرها على المواقع االثرية
 مناهج البحث االثرى للمواقع المغمورة
 االثار البحرية والمغمورة فى مصر
المراجع
1-bolt,j-y-1996.disovers:underwater Archeology.London,Harry N Abrams
2-Carol v.ruppe,c.v.&barstad,j,f(eds)2002.international handbook of
underwater archeology .new York ;plenum publishing.
3-Delgado,j.p.(ed)1988.encyclopedia of underwater and maritime archeology
yale university press.
4- Lawrence e.babits ,l.e&van Tilburg,h.(eds)1998.martime archeology; a
reader of substantive and theoretical contributions. new York, plenum
publishing Mc grail,s,1997(ed)studies in maritime Archeology.oxford;BAR
British series 256.
5- Muckelroy,k.(ed)1980 archeology. Cambridge university. press.
6- Throckmorton.p.1996.the sea remembers.london.chancellor.press.

0110605األسطورة فى الفن اليونانى والرومانى
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمى
 تعزيز قدرات الطالب على التعرف على الشخصيات االسطورية المصورة فى أعمال
فنية .
 تمكين الطالب من استخالص المعلومات التاريخية التى يوضحها العمل الفنى
 التعمق فى المدلول الفكرى والدينى لالسطورة من خالل اسلوب التصوير و العناصر
المحيطة بالصورة الرئيسية.
المحتوى العلمى
 نبذة عن الديانة اليونانية والرومانية
 مفهوم االسطورة عند اليونان والرومان
 نبذة عن تاريخ استخدام االسطورة فى االعمال الفنية
 مراجعة الساطير االلهة الكبرى المصورة
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كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

 الربط بين اساطير االلهة وتصوير الكائنات االسطورية االخرى كأنصاف االلهة
والبشرالمؤاهين و االصياف و التشخيصات  ----الخ
 الدراما اليونانية المصورة فى الفن .
 المقارنة بين تصوير اليونان و تصوير الرومان لالسطورة ومايدل عليه ذلك من مفهوم
ثقافى.
المراجع
)1. robestrson,m,history of greek art (Cambridge.1975
)2. -------------- ,a shorter history of greek art ,(Cambridge.1981
)3. Boardman,j.,greek sculpture :the archaic period(London,1978
)4. -----------------, greek sculpture; the classical period(london.1985
)5. Rose,h.j.handbook of greek mytology (London 1958
)6. Arias,hirmer and shefton,history of Greek vase painting,(London,1963
)7. Simon,e.,die gotter der greichen(munick,1969
)8. Schefold,k.,myth and legend in early greek art(London.1966
9. ------------,gotter und heldensagen der griechen in der spatarchaischen
kunst,munick.1978
10. -------------,die gottersage in der klassischen und hellenistitishen kunst
)(munich.1981
11. Hente.greek mytyss,a vase painters notbook,Indiana,1973
12. Carpenter t.h. art and myth in ancient Greece, London 1990
13. Brilliant,r,visual narratives
14. Shapiro,h.a.myth into art;poet and painter in classical Greece,London 1994.

 0110606النحت السكندرى فى العصرين اليونانى والرومانى
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
اظهار الدور الفنى لمدرسة االسكندرية فى مجال النحت طوال العصريين اليونانى
والرومانى،مع توضيح ما اذا كانت االسكندرية موطن كل ابتكار فنى فى العصر الهلينستى
تنطلق منه كل ابتكار جديد فى محال الفن لبقية المراكز الفنية االخرى الهلينستيةنام ان
االسكندرية كانت مجرد فنى هلينستى يتفاعل مع االبتكارات الفنية الجديدة الهلينستية أما فى
العصر الرومانى فأن دراسة هذه المادة تهدف الى اظهار تفرد االسكندرية فى بعض المجاالت
الفنية عن غيرها من المراكز الفنية فى االمبراطورية الرومانية .
المحتوى العلمي:
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ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

 -1نوعية االحجار التى تتوافر فى البيئة المصرية و اثرها على المتغيرات للنحت سؤاء
بالنسبة للعصر البطلمى أو الرومانى .
 -2نتائج التاثر او التاثير بين الفن االغريقى –الرومانى وبين الفن المصرى القديم فى
ظهور تيارات فنية جديدة فى مجال النحت تفردت بها مدرسة االسكندرية للنحت عن
بقية المدارس الفنية االخرى فى العالم اليونانى و الرومانى
 -3الخصائص الفنية للنحت الرومانى فى البازلت و الجرانيت الذى ساد فى أواخر القرن
الثالث وخالل الرابع الميالدى .
المراجع
1-A.ADRIANI,ANNARIS DEL MUSEO(GRECO-ROMANO 1932-1933
2-P.M.FRASER ,PTOLOMAIC ALEXANDRIA 1-111,OXFORD 1972

0110607الفنون الصغرى فى اإلسكندرية فى العصرين اليونانى والرومانى
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
الفنون الصغرى هى اعمال فنية ال تقل اهمية عن اعمال الفنااون الكباارى و ان تااداخلت معهااا فااى
تقسيماتها المختلفة .بل فااى احيااان كثياارة تفوقاات عليهااا لكونهااا اعمااال اصاالية و ليساات نسااخا ماان
العصر الرومانى مثلما حدث فعال فى فن النحت اليونانى بصفة خاصة .صااغر حجاام هااذه الفنااون
ساامحت باادفنها فااى االماااكن االثريااة ممااا انقااذها ماان عمليااة الساالب و النهااب او عمليااة الصااهر او
الطحن وكثيرا ما تمال هذه الفنون الصغرى الفجوات فى العصور المختلفة التى يندر فيها اعماال
كبيرة.
المحتوى العلمي:
 -1التماثيل الصغيرة مت التراكوتا -البرونز -العاط -الحجر.
 -2الحلى و المجوهرات .
 -3المسارط الفخارية وادوات االضاءة االخرى و الفوانيس .
 -4التوابيت.
 -5ادوات الزينة .
 -6الزجاط.
 -7االثاث.
 -8المالبس و المنسوجات.
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ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

 -9المشغوالت العاجية .
المراجع:
1. M.Biebev The sculpture of hellenestic age .
2. Winferd tomb.greek and roman bronzes.
3. Maria Millingaton,chatens on greek dresses.

0110608الــعـمــلـة الـــــســــكنـدريـــة
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
 تعريف الطالب على خصائص العمالت السكندرية سواء فى العصر البطلمى
اوالعصر الرومانى .
 التعرف على الشخصية السكندرية من خالل العمالت التى سكت بها .
 التعرف على أهم الرموز والتشخيصات التى وردت على العملة .
 مقارنة العمالت السكندرية بغيرها من العمالت.
المـحـتوى الـعلمي:
 مـــقـدمــة عــن الـعـمـالت بـشـكـل خـاص. االوزان والـمـعـايـيـر فـى الـعـمـالت الـسـكـنـدريـة. الـمـوضـوعـات الـمـصـورة عـلى الـعمـالت الـسـكنـدريـة الـطـرزالـفـنـيـة الـسـائـدة فـى الـعـمـالت الـسـكـنـدريـة. الـعـمـالت فـى عـهـد الـبـطـالـمـة االوائـل الـعـمـالت فـى عـهـد الـبـطـالـمـة الـمـتـأخر. الـعـمـالت فـى الـعـصـر االيـولــى -الـكـالودى(الـرومانى) الــعــمـالت فــى الـعـصـر الـفـيـالفـــى. عــمــالت عـــصـــرى تـراجـــان وهـــادريــان . عـــمالت الـــعـصـر الــسـيفــيــــرى. عــمـــالت االمــبـــراطــور دقــلـديــانــوس.الـمـراجع :
 .1عزت قادوس ،العمالت اليونانية والهللينستية،االسكندرية 2004
2. R.S.Poote,Catalogue of The Greek coins in the British Museum. Alexandria and the
Nomes, London1980.
3. J.Vogt,Die Alexandrinischen MÜnzen,Stuttgart 1974.
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الئحـة الدرسـات العليـا

 المقــــررات االختياريــــة
 0110609الفـــن المصـــرى في العصرالمتأخـــر
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر الى :
 -1التعريف بالفن المصرى .
 -2اظهار الجوانب المهمة فى الفن المصرى .
 -3بث رو االعمال فى نفس الدارس من خالل أهم االعمال الفنية .
المحتوى العلمي:
يتم اختيار قطع فنية مختلفااة فااى نااوا الفاان المتعااددو سااواء ماان النحاات او فاان الاانقش
سواء البارز او الغائر زكذلك الرسم و التصوير و العمارة الدينية و الدنيوية .
المراجع
-1

محمد انور شكرى ،العمارة فى مصر القديمة ،القاهرة .1973
2-C.aldred, Egyptian art in the days of the pharaohos, London.85.
3-B.bothmer, Egyptian sculpture of the late period, New York, 60

0110610

اللغة المصرية القديمة (خط هيروغليفي)
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر الااى ابااراز أهميةاللغااة و دراسااتها فااى فهاام اصااول
الحضارة المصرية القديمة .
المحتوى العلمي:
تتم الدراسة للغة المصرية القديمة مع التركيز على :
 البدايات االولى لنشأة علم المصريات .
 التعريف بالعالمات الهيروغليفية .
 تقديم دروس قى قواعد اللغة و التمرين على كل درس .
المراجع :
 -1محمد عبد الحليم نور الدين ،قواعد اللغة المصرية القديمة ،القاهرة .2003
2- A.H. Gardiner, Egyptian grammar, 3rd, oxford, 1957.
 0110611فنون الشرق األدنى القديم (بالد النهرين والجزيرة العربية)
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الئحـة الدرسـات العليـا

محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
 -1التعرف على الحضارات التى نشأت فى منطقة الشرب االدنى القديم و التى تضم
بالد مابين النهرين و الجزيرة العربية .
 -2التعرف على أسهامات هذه الحضارات فى تاريخ البشرية .
 -3معرفة التأثيرات التى أثرت بشكل مباشر فى هذه الخضارات .
 -4دراسة الصالت الحضارية بين هذه الحضارات و الحضارات المجاورة .
المحتوى العلمي:
بـــالدالنـهريـن فـى عـصـر االســـرات ( ملوك سومر -العصر البابلى األول)
 ممــــلكـــة أكــــــــاد وأثــــــــارهـــــــا.
 العــــصـر الســـومرى الثـانـى و أثــاره.
 دولـــة بـابـل فـــــى الـعهــــــــد األول (العمـــــارة –النــــحت الــــتصويـــــر).
 فـــــنــون بــــالد األنـــــــاضـــــــول (الحـــــيـثـيــون-الـحـــــــوريــــــون)
 أثـــــــار ســـوريا وفــلسطين وفـينيقيــا.
 مــــنــــــطــــقة الـــــجــــزيــــرة الـــــعـــــــربــيــــــة
(شمال الجزيرة العربية -وسط الجزيرة العربية -جنوب الجزيرة العربية )
 حــــــــضــــــــارات الـــــيــــمـــــــن الــــقــــديــــــمــــة
الـمـراجـع :
1. W.W,Hallo,The ancient Near East,New york,1971.
2. A.Moortgate,The Art of Ancient Mesopotamia,1969.
3. J.Oates,Babylyon,London,1979.
M.Hirmer,The Art of of Mesopotamia,London,1964.

 .5عزت قادوس،تاريخ عام الفنون،االسكندرية2005،
0110636تاريخ فينيقيا القديم (شعبة التاريخ)
 0110612النقوش اليونانية و الالتينية( مدخل أثرى)
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمى:

4.
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الئحـة الدرسـات العليـا

 تعزيز قدرات الطالب على استخدام النقوش اليونانية والالتينية فى البحث
االثرى
 تعريف الطالب بالقراءات المختلفة للنقوش اليونانية و الالتينية ز
 تدريب الطالب على استنباط المفهوم الفكرى والخلفية الحضارية للنقش
المحتوى العلمى:
 تطور اشكال الحروف اليونانية عبر العصور
 تطور اشكال الحروف الالتينية عبر العصور
 المواد التى استخدامها اليونان و الرومان للنقش
 أنواع النقوش و أمثلة منها :
 نقوش االهداء
 المرئيات ونقوش المنقابر
 النقش على المنشأت العامة كأقوس النصر و المعابد و غيرها
 النقش على المنقوالت كاالثاث و االدوات الفخارية و الحلى و التمائم و االختام
 نقوش العملة
 االختصارات اليونانية والالتينية المستخدمة فى النقوش
 العوامل المساعدة فى تأريخ النقش.
المراجع :
1-SANDYS,SIR J,E.LATIN EPIGRAPHY AN INTRODUCTION TO THE STUDY OF LATIN
)INSCRIPTIONS (CAMBRIDGE,1919
)2- MILINE,G.J., GREEK INSCRIPTIONS,(OXFORD,1905
)3- TOD,H.M.GREEK HISTORICAL INSCRIPTIONS (PARIS1936
)4- CORPUS INSCRIPTIOURM GRAECCARUM,4vols., (Berlin 1828-1877
)5- CORPUS INSCRIOTORUM LATINARUM,4vols.,(Berlin 1836-1897

 0110613الحضارة المقدونية ( تاريخ وآثار)
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
ترجع اهمية دراسة تاريخ و حضارة مقدونيا على اعتبار انها تقع شمال شبه الجزيرة
البلقان قريبة من بالد اليونان ،وتاريخ مقدونيا السياسى والحضارى يرتبط الى حد كبير
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الئحـة الدرسـات العليـا

بشخص فيليب الثانى المقدونى اول ملك مقدونى نجح فى توحيد المنطقة و االرتقاء
بمستواها الحضارى ،فقد عمل جاهدا على االخذ بكل اسباب الحضارة االثينية .
وتاريخ مقدونيا هو تاريخ صراعها تحت قيادة فيليب الثانى مع بقية العالم اليونانى و على
راسه اثينا،تمهيدا لفرض سيطرته على المدن اليونانية ،ثم االنطالب الى الشرب صوب
االمبراطورية الفارسية .وقد استطاع فيليب عن طريق سيطرته على بالد اليونان ان
يخلخل االطار السياسى و الحضارى للعالم اليونانى بصفة عامة ،ولنظام دولة المدينة
الحرة بصفة خاصة .
المحتوى العلمي:
موضوعات مقترحة للدراسة :
 مقدونيا
 الخريطة،الموقع،السطح،االمكانيات
 مقدونيا فى القرنين الخامس و الرابع ب.م.
 فيليب الثانى ،والملك والملكة
 الشعب المقدونى ،فئاته وطبقاته
 الوضع االقتصادى
 الجيش
 العالقات مع المناطق المحيطة
 فيليب و االسكندر
 فيليب و أثينا
 فيليب والفرس
 المفكرون السياسيون ودورهم فى هذه المرحلة من تاريخ اثينا ومقدونيا مثل :
ارسطو-ايسوكراتيس-ديموسثيس-ايسخينيس
المراجع :
 .1يحيى ،لطفى عبد الوهاب،دراسات فى العصر الهلينستى ،االسكندرية2002 ،
2. Hammond.N.G.L.,AHistory of Macedonia,vol.1,Oxford,1971.
3. Ellis.J.R.Phlip11 and Macedonian I,perialism,London,1976.
4. Cawkwell.George,Philip of Macedon, London 1978.

 0110614عــــمـــل مـــيـدانـى فـى الـحفـائـر األثـريـة
محــــاضـرات
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 2ســــاعة معتمدة
الهـدف التعليمي:
 التعرف على النظريات الحديثة فى مجال العمل الميدانى االثرى.
 العرف على أهم االساليب التقنية فى المسح االثرى
 التعرف على مراحل البحث االثرى فى الحفائر الميدانية
 نقل صورة حية للطالب عما يجرى فى الحفائر الحديثة.
المـحـتـوى التعليمي:
 الـــتعــريــف بـالـعـمـل الـمـيـدانـى فــى الـحـفـائـر االثـريـة. االســالـيـب الـتـقـنـيـة الـمسـتـخـدمـة فـى الـمسـح االثـــرى . مــــنــــــهــــج الـــمســـح االثــــرى الــشــــامــــل. االســـــالــيـــب االثــــريــــة فــــــى الـــمســــــح االثـــــرى الـــتــنــقـيـــب عــــن االـثـــــــــــار مــــــرحــــــلـــــة مــــا قـــبــــل الـــحـفـــــائـــــر مـــــرحـــــــلــــــة تــنــــفــــيــــذ الــحـفــــائـــــــر . مـــعـــامـــلــة الــمـعـثـورات االثـــريــة ودراسـتها. اعـداد أعــمـــال الـــحــفــــائـــر لـلنـــشـر الــعـلمى.الـمراجع
 .1فوزى الفخرانى،الرائد فى التنقيب عن االثار ،بنغازى.1993
 .2عزت قادوس،علم الحفائر وفن المتاحف،االسكندرية.2004،
3. PH.Barker,The Techniques of Archaeological Excavation,1977.
4. T.Holscher,Klassische Arcaologie Grundwissen,2002.

0110615عمل ميدانى في الترميم األثري
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
 تدريب الطالب على رصد جميع الظواهر التى يمكن ان تسبب تلفا لالثار
وربطها مع الحالة الراهنة لالثار .
 تدريب الطالب على ان اعمال الترميم عمل جماعى و ليس عمال فرديا و انما هو
احد اضالع منظومة كاملة لجميع التخصصات .
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 تعريف الطالب ان الوقاية والحماية قبل االصال هو احد اهم عمل المرمم لذا
يجب تدريب الطالب على المتابعة الدورية لالثار و استقراء الظواهر من خالل
الفحوص و التحاليل و االشعة السينية .
المحتوى العلمي:
 دراسة اهم عوامل التلف
 مظاهر التلفو اشكالها
 المحتوى الجغرافألو الجيولوجى لالثر
 الفحوص البيولوجية
 المسح الميكومناخى
 قياسات االلوان و تحاليل االلوان-المالط-االمال )
 االختبار المبدئى (الغير متلف) قبل اتمام العمل كله
 الترميم فى الموقع او المعمل
 اهم المواد المستخدمة فى الترميم
 الدساتير الحديثة فى علم الترميم
 دراسة مثال تطبيقى .
المراجع
1. Catherine,Sease,AConservation Manual for the Field Archeologist University of
California,Los-Angles,1994.
2. -----------------------,First Aid Treatment for Excavated Finds in Conservation on
Conservation on Archeaological Excavations Rome ICCROM1984.
3. Jlien,A.A.On the Decay of Building Stone Part 1/2 Trans.N.Y.Acad.
4. Avakayan,z.A and Rarvaiko,G.I.Role of Microscopic Fungi in Weathering of Rocks
and Minerals from a pegmatite deposit .

 0110616عمل ميدانى فى التنقيب االثرى تحت الماء
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يتم تدريس هذه المادة فى مرحلى اليسانس كمقدمة لدراسة الموضوعات
االكثر تخصصا المرتبطة باالثار البحرية والتى سوف يتم تدريسها فى مرحلة الدراسات
العليا.وتهدف هذه المادة التى تعريف الدارس بالموضوعات ومناهج البحث المختلفة
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المرتبطة باالثار البحرية .كما تتناول نشأةوتطور هذا الفرع من فروع علم االثار وعالقته
بعدد من العلوم االخرى مثل االنثربولوجى و العلوم البيئية .
المحتوى العلمي:
 مفهوم االثار البحرية
 مصادر دراسة االثار البحرية
 نشأة و تطور علم االثار البحرية
 العالقة بين االثار البحرية و االثار المغمورة
 السفن و الموانئ والمنشأت الساحلية
 مناهج البحث االثرى للمواقع المغمورة
 االثار البحريةو المغمورة فى مصر .
المراجع:
1-bolt,j-y-1996.disovers:underwater Archeology.London,Harry N Abrams
2-Carol v.ruppe,c.v.&barstad,j,f(eds)2002.international handbook of underwater
archeology .new York ;plenum publishing.
3-Delgado,j.p.(ed)1988.encyclopedia of underwater and maritime archeology yale
university press.
4- Lawrence e.babits ,l.e&van Tilburg,h.(eds)1998.martime archeology; a reader of
substantive and theoretical contributions. new York, plenum publishing Mc
grail,s,1997(ed)studies in maritime Archeology.oxford;BAR British series 256.
5- Muckelroy,k.(ed)1980 archeology. Cambridge university. press.
6- Throckmorton.p.1996.the sea remembers.london.chancellor.press.

 0110617موضوعات عن حضارة االسكندرية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :شغلت االسكندرية مكانة مرموقة فى العصر الهلينستى و امتدت هذه
المكانة فى الجزء االكبر من العصر الرومانى.ففى العصر الهللينستى كانت عاصمة اقوى
الممالك الهلينستية وهى مملكة البطالمة.وهى المدينى العالمية التى انتقل اليها مركز الثقل
الحضارى الذى كانت تشغله أثينا من قبل نبكل ما يحمله هذا المعنى من فكر وعلم
وثقافة.وفى العصر الرومانى ظلت على وضعها المتميز كعاصمة الهم والية من واليات
االمبراطورية الرومانية وهى مصر وظلت تؤدى دورها من خالل مؤسستها العلمية و
القافية وان اختلفت الظروف فى هذا العصر.
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المحتوى التعليمي:
موضوعات مقترحة للتدريس:
 االسكندرية كمدينة يونانية
 وضعها السياسى
 وضعها االقتصادى
 وضعها االجتماعى
 مركزها االدبى
 الدور العلمى و الثقافى للمدينة
 جامعة االسكندرية –الموسيوم-العلماء
 المكتبة الكبرى-محتوياتها
 المكتبة الصغرى
 مدارس االسكندرية العلمية والثقافية
العلوم-الفلسفة-الدين
 الدور الذى لعبته االسكندرية فى العصر الرومانى
 مصير المكتبات
المراجع :
 .1العبادى مصطفى،مكتبة االسكندرية القديمة،سيرتها ومصيرها الطبعة
االولى:اليونسكو باريس ،1992 ،الطبعة الثانية:القاهرة 2002
 .2يحيى ،لطفى عبد الوهاب،دراسات فى العصر الهلينستى ،االسكندرية2002 ،
3. Austin M.M.,The Hellenstic ,World ,Cambridge,1981
4. Fraser,P.m.Ptolemaic Alexandria Oxford,1942.
5. Bowman ,A,Egypt after the Pharaos.California,1986.

 0110618صناعة السفن اليونانية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :تنتاول هذه المادة عدد من الموضوعات المرتبطة بتقنيات صناعة و
استخدام القوارب و السفن فى العالم القديم و خاصة فى البحر المتوسط ،ومن ثم فأنها
تتطرب الى دراسة المواد المستخدمة فى تلك الصناعة واالساليب المتبعة فى بناء السفن
عبر العصور المختلفة فى ضوء الشواهد االثرية .كما تتناول هذه المادة البيئة البحرية و
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اثرهاعلى تقنيات المالحة فى العالم القديم تناقش المادة كذلك تقنية تسجيل دراسة السفن
القديمة واساليب التعامل مع المواقع االثرية الخاصة بالسفن .
المحتوى العلمي:
 مصادر المعرفةبالقوارب والسفن القديمة
 البيئة البحرية والنهرية و اثرها على تقنيات صناعة القوارب و السفن
 تطور صناعة القوارب فى حوض البحر المتوسط (االطواف-القوارب-ظهور
االشرعة )
 اساليب صناعة السفن فى حوض البحر المتوسط ،وتطورها منذ عصر البرونز
وختى العصر البيزنطى
 تجهيزات السفن (المجاديف-الصوارى-االشرعة-الحبال)
 استخدام السفن تجارية و السفن البحرية فى البحر المتوسط
 بقايا السفن القديمة التى عثر عليها فى مصر من العصور المختلفة
 التجريب االثرى فى تقنيات صناعة السفن القديمة
 اساليب المالحة البحرية فى العالم القديم .
المراجع :
1. Fredric M Hocker&Ward ,cA(eds)2004.the philosophy of shipbuilding conceptual
approaches to the study of wooden ships texas A.M.university press.
2. Gould ,R,(ed)1983 shipwreck anthropology.Albuquerque;university of new Mexico
press.
3. Greenhill.(ed)1995 the archeology of boats and ship mayland;Naval institute press.
4. Greenhill,(ed)the earliest ship, London ;Conway maritime press.
5. McGrail,S.1997(ed)studies in maritime archeology ,oxford ;Bar British series 256.
6. Parker,a.j.1992,ancient shipwrecks of Mediterranean the roman provinces; BAR
International series 580.
7. Washsmann s,1998 seagoing ship seamanship in the bronze age levant college
station
8. TexasA&M university press
9. Steffy, R.1994,Wooden shipbuilding and interpretation of shipwrecks, Texas
university press

 0110619المالحة البحرية فى العالم اليونانى و الرومانى
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
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الهدف التعليمي :تتناول هذه المادة المالحة و ارتياد البحر فى العالم القديم و مدى تأثر
الحضارة اليونانية والرومانية فى عصورها المختلفة بالنشاط البحرى فى البحر المتوسط
و البحر االحمر و المحيط الهندى ومن ثم فأن المادة تتناول بالدراسة و البحث المراحل
التاريخية المختلفة التى مرت بها المالحة فى العالم اليونانى و الرومانى كما تناقش
العالقات واالقتصادية و العسكرية التى نشأت بين المناطق المختلفة فى العالم اليونانى و
الرومانى من خالل دراسة النشاط البحرى فى تلك المناطق .
المحتوى العلمي:
 الشواهد االولى على ارتياد البحر المتوسط
 النشاط البحرى فى عصر البرونز (مصر القديمة-فينقيا-بحر ايجة)
 المالحة و السفن فى العصر الكالسيكى
 النشاط البحرى فى العصر الهلينستى
 االمبراطورية الرومانية و التوسع البحرى
 النشاط البحرى فى مصر فى العصريين اليونانى و الرومانى
 التجارة البحرية فى العالم الرومانى (الموانئ-السفن-البضائع-االمفورا)
 تطور السفن التجارية و الحربية فى العالم اليونانى و الرومانى
تطور الموانئ و المنشأت البحرية فى البحر المتوسط
المراجع :
1. Bass.g.f.(ed)1972 History of Seafaring Based on underwater Archaeology
new York; Walker and company.
2. Casson,L,1991 the ancient mariners Princeton university press
3. Casson .L. 1995ships and seamanship in ancient world Baltimore; the
john Hopkins university press
4. Morrison .J et al2000 the Athenian trireme Cambridge university press.
5. Rauh .N.K.2003 merchants sailors &pirates in the roman world
Gloucestershire Tempus publishing ltd
6. Warry ,J.1995 warfare in classical world Norman university of Oklahoma
press .

المقررات االختيارية من خارج القسم
 0110620األنثربولوجيا التاريخية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
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الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بعالقة اإلنسان بالوجود منذ نشأة
التاريخ وكيفية تعامل اإلنسان مع المتغيرات التي طرأت مع مرور الزمن.
المحتوى العلمي:
اهداف االنثربولوجيا التاريخية
 بيان كيف كان اسالفنا االوائل و متى جاءوا الى الوجود كيف توصل االنسان الى استئناس النبات و الحيوان متى تحول المجتمع من مرحلة جمع الطعام الى مرحلة انتاط الطعام ما هى العوامل التى ادت الى نشاة الحضارة مجال االنثربولوجيا التاريخية و اهميتها بأعتبارها معنية ليس فقط بأعادة بناءالماضى او اعادة تركيب التاريخ ووصق ما قد حدث فى االزمنة االولى و لكنها
تحاول ايضا فهم لماذا المتغيرات وكيف اصبحت االشياء كما هى عليه
 عالقة االنثربولوجيا التاريخية بفروع االنثربولوجيا االثرية (االتجاهات –التطور الوظيفة -االتجاة االيكولوجى الثقافى المنهج االستداللى االتجاه
االنثواركيولوجى-االتجاه التجريبى
وسائل التاريخ
الوسائل التاريخية (التلئلؤ-الحرارى-عمر الكربون المشع  -14طريقة االرجون
بوتاسيوم –طريقة االنشقاب الصخرى –تقدير العمر عن طريق الفطام (
طرب التنقيب الحديث (التصوير الجوى –التصوير باالشعة الكونية –التحليل الكيمائى
لعينات التربة التحليل بحبوب اللقا المقارنة الكهربية للتربة )
المــراجـع:
 .1احمد ابو زيد ،الحضارة بين علماء االنثربولوجيا و االركيولوجيا-عالم
الفكر،المجلد الخامس عشر،عدد3اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1984ز
 .2سعد بركة :الفخار فى عصر ما قبل االسرات فى مصر :دراسة االنثربولوجيا
الثقافية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،معهد الحوث االفريقية ،جامعة القاهرة
.1989،
 .3على حسن :الموجز فى علم االثار ،القاهرة ،الهيئة المصرية للكتاب.1993
 .4فاروب شويقة :مقدمة فى االنثربولوجيا الطبيعية و السالالت البشرية ،القاهرة
،دار النهضة العربية .1982
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 .5محمد السيد غالب و فاروب شويقة:حضارات انسان ما قبل التاريخ فى القارة
االفريقية-الموسوعة االفريقية المجلد االول جامعة القاهرة .1997
 .6نادية محمد :مناهج و اجراءات البحث اركيولوجى و عالقتها بفروع
االنثربولوجيا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االداتب جامعة االسكندرية
.1983
 0110621الجغرافية التاريخية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب التغيرات المناخية عبر العصور
المختلفة.
المحتوى العلمي:
الفصل االول - :التغيرات المناخية فى الزمن الرابع
اوال :التغيرات المناخية .
الفصل الثانى -:النتائج المترتبة على التغيرات المناخية فى الزمن الرابع .
الفصل الثانى  -:االنسان و مشكلة تقسيم الحضارات .
الفصل الرابع  -:العصر الحجرى القديم
الفصل الخامس  -:العصر الحجرى المتوسط .
الفصل السادس  -:العصر الحجرى الحديث.
الفصل السابع  -:عصر المعدن
الفصل السابع  -:أثر االنسان فى البيئة .
الــــقـــســم الـــثـــالــث :
الفصل التاسع  :مصر
الفصل العاشر  :شبة الجزيرة العربية .
الفصل الحادى عشر  :العراب
المـراجـع:
قراءات متنوعة
 0110622تاريخ عام الفنون
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
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الهدف التعليمي:
 .1التعرف على فنون العالم القديم (الفن المصرى القااديم-الفاان فااى بااالد النهاارين-الفاان
االغريقى-الفن الرومانى-الفن البيزنطى).
 .2التعرف على التأثير و التأثر فى هذه الفنون.
 .3التعرف على الصالت الحضارية بين مناطقالفنون و الحضارات القديمة .
المحـتوى الـعلمي:
 الــــحضــــــارات الـــــقديـــــمــــــة و نـــشــــــأتــــهــــا. الـفـــــن الـمصـرى الـقديــــم (الـعمارة-الـنحت-الـتصوير) فــــن بــــالد الـــرافـــــديــن (العمارة-النحت-التصوير) فــــــنــــون ســـوريـــــــــــــا (العمارة -النحت ) الـفـــــــــن االغـــــريـــقــــــى (العمارة-النحت-التصوير) الـفـــــــــن الــــرومــــــــانـــى (العمارة-النحت-التصوير) الـفـــــــــن فـــــــــى الــفــتـــــــرة الــمـســـيـــحــــيـــــــة الــفـن فــى الــعصـر البيزنـطى (العمارة-النحت-العاط-التصوير) الــــــفـــــــنــــــــــــون االســــــــــــالمــــــــيــــــــــةالمـراجع :
 .1عزت قادوس ،تاريخ عام الفنون ،االسكندرية.2005،
2. H.Muller,Agyptische Kunst,Frankfort1970.
3. M.Hirmer,The Art of Mesopotamia,London1964.
4. G.Richter,A Handbook of Greek Art,London 1980.
5. J.J.Pollitt,The Art of Rome,Cambridge 1983.
6. A.Badway,Coptic and Archaeology,Cambridge 1980.
7. J.Beckwith,Early Christian and Byzantine Art,1970

 0110623قــــــانــــــون تـنـظـيـم اآلثــــــار
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهـدف التعليمي:
 .1يتعرف الطالب على القانون الذى ينظم األثار و التعامل معها .
 .2تعريف الطالب باألجرءات االزمة عند االبالغ عن فقد أو تلف أى اثر.
 .3تعريف االثرى بواجباته وحقوقه فى مجال العمل فى األثار.
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 .4ربط االثرى ودارس االثار بالمجتمع من خالل قانون حماية االثار .
المـحــتــوى الـــعلمي:
 تــــاريـــخ هـــيـئــات االثـــار فــــى الـــعـــالــــــم تــــاريـــخ الـهـيـئـات الــمسئـولة عـن االثـار فـى مصر رؤســاء هـيـئـات االثــار الـمـصـريـــــة الــتـعـريـف بالـمـبـانـى االثــريـة ومـتـى تـضـم الـى هـيـئـة االثار الــتـعـريـف بالـمتـاحـف الــمعروضـة بــهـا االثـــار أجـراءات حـمـايــة الـمبـانــى الـتى تـحتـوى عـلى االثار حـظـر الـتـعـامـل مـع االثـار االمـن خـالل الـقـانــتون الـمـعـارض الـخـارجـيـة وتـأمـيـن مـعـروضـاتـهـا الـتــعـــريـف بالــعـقـوبـات فـى حـالة مـخالفـة الـقانون . تـحـقيـق الـتوازن بـيـن قـانـون االثـار واالمـتـداد الـعمـرانى للـمـدن.الــمراجــع
 .1قانون حماية االثار وقانون انشاء هيئة االثار المصرية.
 .2قانون رقم  117لسنة  1983بأصدار قانون حماية االثار
 0110624األنثربولوجيا الفيزيقية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمي
يهدف هذا المقرر الى التعريف باالنثربولوجيا الفيزيقية كفرع من فروع العلم وثيقة الصلة
باركيولوجيا واثار ما قبل التاريخ و تذويد الطالب بمهارات البحث االنثربولوجى الفيزيقى
خاصة ما يتعلق بدراسة العظااام و االساانان البشاارية كمصاادر هااام ماان مصااادر المعلومااات
الخاصااة بتفساايؤ ثقافااات و طاارب حياااة الشااعوب فااى الماضااى و كااذلك يهاادف المقاارر الااى
تعريااف الطالااب بطاارب التعاماال مااع البقايااا البشاارية العظميااة فااى حالااة العثااور عليهااا فااى
المواقع االثرية .
االنثربولوجيا الفيزيقية
التطور العضوى و نظرياته
التطور البشرى و مراحله
استخراط العظام و صيانتها
الوصف التشريحى للعظام و االسنان
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تقدير العمر و الجنس من العظام واالسنان
القياس االنثروبومترى للعظام و االسنان
االنثربولوجيا الفيزيية و االركيولوجيا
المراجع المقترحة
محمود يوسف النجار ود.ريتشارد ماكوليامز،1989،العظام فى الدراسات االنثربولوجية
و الطبية و الجنائية ،ترجمة محمود يوسف النجار.الكويت،ذات السالسل للطباعة و النشر
و التوزيع .

-Brothwell.D.R. 1981digging up bones. oxford
university press.
-White T.D. human osteology san diego academic
press
-Larsen C.S. Bioarchaeology interpreting behavior
from the human Skelton Cambridge university press
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ثانيًا :درجــــــة الـــدكتـــــــوراه
 المقررات اإلجبارية
 0110701آثار بارثيا و فارس فى العصرين اليونانى و الرومانى
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :تعبر اثار هاتين الحضارتين عن سلطتين قوييتين حكمتا العالم القديم
بأسره كما تعكس أثار البلدان و المناطق التى وقعت تحت سيطرتهما حينما تمتزط
بحضارة و فنون منطقتى بارثيا و فارس (ايران)و تمثل عناصر قوة شديدة فى العصريين
اليونانألوالرومانى .
المحتوى العلمي:
استطاع الفرس خالل فترات حكمهم القوى لها ان تتسيد المنطقة االسيوية دائما
فأستطاع قورش الثانى العظيم خالل القرن السادس ب.م .وفى عام  550ب.م ان يخضع
الميديين و من قبله اخضع اسالفه االخمينيين قوة العيالمين و اصبح الفرس يحكمون اسيا
من حدود الهند و حتى االناضول و بالد الرافدين و قد خلقت هذه االسرة االخمينية اثارا
قوية و عريقة تدل وتعكس العبقرية الفارسية فى الفترة االخمينية خاصة فى مجال العمارة
و النحت البارز نراه فى مدينة برسيبوليس و النحت البارز فى نقش رستم فى بيشاور .
و تظهر اثارهذه الفترة مهارة و حذب الفنان الفارسى الذى استوعب كل الفنون المحيطة
به حتى قبل وصول و انتشار الفنان االغريقى لهذه المنطقة فى عهد داريوس االول .
أما اثار االسرة الساسانية التى امتد عهدها فى الفترة بين  651-224مفهى وريثة الدولة
الفارسية االخمينية والتى كان اخر ملوكها هو الملك ارتاكسريس و قد استطاع ملوك هذه
االسرة االنفالت من سيطرة البارثيين و القضاء على اخرملوكهم وهو ارتابانوس الخامس
فى عاصمته ليصبح ارداشير االول هو اول ملوك الساسانيين .
وعلى الرغم من تأثير الفنون الهللنستية و الرومانية االان الفن الساسانى ظظل محافظا
على تقاليده العريقة و اساليبه و طرزه المحلية االصلية و ان كانت تطل علينا بين الحين
واالخر مالمح يونانيةأو رومانية .
هذا وقد انتهى حكم الدولة الساسانية بتقدم المسلمين نحو القادسية عام  636ثم نحو المدائن
عام  673و اخيرا فى نهاوند عام 622م ثم همدان والرى وازريجان و ارمينيا و اصفهان
حتى .651
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وقد خلفت لنا االسرة الساسانية ماثر عظيمة فى كل المجاالت ففى العمارة كانت معابد
النار و القصور الملكية الضخمة ذات الطراز المعمارى المتميز فى المدائن وفى فيروز
اباد وبيشاور ثم النحت البارز على المنحدرات مثل نقش رستم ونقش شهبور والتى تسجل
اخبار الملوك و نشاطاتهم ثم صناعات المعادن و النقش على االحجار الكريمة التى
استعملها بشكل الفت للنظر مما عكس مدى الثراء و الفخفخة و كذلك صناعات النسيج
للمالبس الحريرية الفخمةو صناعة السجاد والتى انتشرت فى كل انحاء فارس و لعل
اهمها تبريز و اصفهان
المراجع :
1. R.W.Ferrier (ed) the arts of Persia,1989.
2. R.Chirshman,prese;prot-iraniens,meded,ACHEMENIDES.1963.
3. -----------------,The rts of ancient Iran from its origin to the time of Alexander the
great 1964.
4. A.R.Malcolm PARTHIAN ART 1977
5. T.Cuyler young &E.J.Keall the empires of Persia,1993.
6. A.R.Burn ,Persia and greeks,lond.1962.
7. R.R.Frye the heritage of Persia clevenand,1963.
8. E.Porada the art of ancient iran N.Y.,1956.
9. E.F. SCHIMIT PERSIPOLIS CHICAGO.1953-70.
10. P.O.Harper,silver vessels of sassanian period N.Y.1981.
11. J.B.Ward perkinis ,the art of dura-europos ,oxford,1973

 0110702فنون آسيا الصغرى فى العصرين اليونانى و الرومانى
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :دراسة الدور الحضارى السيا الصغرى سواء فى منطقة البحر ااالسود
او الساحل الغربى لها كموقع متوسط بين فنون شرقية متمثلة فى الفنون االيرانية و
الهندية و الصينية و بين الفنون الغربية المتمثلة فى الفنون االغريقية و الرومانية مما ادى
الى االمتزاط بين الفنون الصغرى و لذلك فأن الهدف الرئيسى لدراسة هذه المادة هو
تأصيل المميزات الفنية للعمارة و النحت و التصوير و الفنون الصغرى السيا الصغرى .
المحتوى العلمي:
 دراسة الموقع المتوسط السيا الصغرى و اختياره كطريق رئيسى لتجارة الحرير
والبخور و التوابل ،وأثر هذا الطريق التى تدفق المصنوعات الشرقية من الهند و
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الصين و ايران الى اسيا الصغرى ومنها الى الغرب .وانتقال المنتجعات الفنية
االغريقيةو الرومانية الى الشرب االقصى .
 انعكاس التاثيرات الشرقية و الغربية فى عمارة اسيا الصغرى و كذلك النحت و
التصوير و الفنون الصغرى االخرى فى العصريين اليونانى و الرومانى .
المراجع
1. A.H.M.Jones,the cities of eastern roman provinces ,oxford 1937.
2. EAkuragal,ancient civilizations and ruins of turkey ,Istanbul,1978

 0110703منطقة البحر األسود و الساحل الغربى آلسيا الصغرى
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :دراسة الدور الحضارى السيا الصغرى سواء فى منطقة البحر ااالسود
او الساحل الغربى لها كموقع متوسط بين فنون شرقية متمثلة فى الفنون االيرانية و
الهندية و الصينية و بين الفنون الغربية المتمثلة فى الفنون االغريقية و الرومانية مما ادى
الى االمتزاط بين الفنون الصغرى و لذلك فأن الهدف الرئيسى لدراسة هذه المادة هو
تأصيل المميزات الفنية للعمارة و النحت و التصوير و الفنون الصغرى السيا الصغرى .
المحتوى العلمي:
 دراسة الموقع المتوسط السيا الصغرى و اختياره كطريق رئيسى لتجارة الحرير
والبخور و التوابل ،وأثر هذا الطريق التى تدفق المصنوعات الشرقية من الهند و
الصين و ايران الى اسيا الصغرى ومنها الى الغرب .وانتقال المنتجعات الفنية
االغريقيةو الرومانية الى الشرب االقصى .
 انعكاس التاثيرات الشرقية و الغربية فى عمارة اسيا الصغرى و كذلك النحت و
التصوير و الفنون الصغرى االخرى فى العصريين اليونانى و الرومانى .
المراجع
1. A.H.M.Jones,the cities of eastern roman provinces ,oxford 1937.
2. EAkuragal,ancient civilizations and ruins of turkey ,Istanbul,1978

 0110704الفن الجنائزى فى مصر فى العصرين اليونانى و الرومانى
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
تهدف الدراسة الى القاء الضوء على الفن الجنائزى فى مصر اليونانية و الرومانية من
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خالل دراسة اوجه التشابه و االختالف و التطور عن الفن الجنائزى الفرعونى مع ابراز
التاثيرات الكالسيكية فى الفن الجنائزى
المحتوى العلمي:
 دراسة المفهوم الدينى الجنائزى فى مصر اليونانية و الرومانية و انعكاسه على
الفن الجنائزى.
 دراسة تصاوير الطقوس و المراسم الجنائزية فى مصر اليونانية و الرومانية والتى
تضم:
 تصوير طقس التحنيط بما يتضمن من دراسة لتطور طرقه مما انعكس على
تصويره مع دراسة البورتيريهات الجنائزية كاسهام رومانى فى طقس التحنيط
المصرى.
 تصوير طقس التطهير بما حمله من فكر فرعونى و يونانى واضح .
 تصوير مراسم المواكب الجنائزية الذى حمل التاثير يونانى واضح و اختلف كثيرا
عن العصر الفرعونى
 تصوير طقس رحلة الميت الى العالم االخر الذى حمل كثيرا من الرمزية و التاثر
بالفكر الدينى اليونانى
 تصوير طقس محاكمة الميت الذى يعد تطورا كبيرا فى الفكر الجنائزى و خاصة
فيما يتعلق بفكرة العقاب و الثواب .
 تصوير تقديم الميت الى اوزير بعد براءته بما حمله من تصوير جديد سواء فى
التصوير االمامى او المالبس .
 مع دراسة هذه التغيرات العديدة فى تصوير هذه الطقوس و المراسم عن االصول
الفرعونية وماتخللها من تاثيرات يونانية ورومانية سواء فى الفكر الجنائزى او فى
التصوير الفنى سواء على جدران المقلبر،شواهد القبور،التوابيت،البرديات الجنائزية
،التمائم،المعابد.
 دراسة الطرز المعمارية للمقابر فى مصر اليونانية و الرومانية بما حمله من تاثير
يونانى واضح فى وجود طرز

loculi&klinae

يتخللها دراسة للتوابيت و طرب الدفن

التى كانت تتم بجوار التحنيط مثل الحرب والدفن و هى تاثيرات كالسيكية و اضحة .
المراجع:
1. Griffths. J.c. eight funerary painting with judgment scences in the Swansea
welcome museum j.e.a. 1982.
2. Hopper f.a. funerary stelae from kom abou billou 1960.
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3. Kurtz .D.BOARDMAN J.,THOMAS TOD UND JENSEITS BEI DEN GREICHEN 1985
4. Parlasca.k.seemann.h.augenenbicke (mumien portats und aygptische grabkunst
aus romischer zeit 1999.
5. Profmer m. Alexandria in shatten der pyramiden 1999

 0110705األختام و الموازين و المكاييل فى العصرين اليونانى والرومانى
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمى:
 توسيع الطالب بالمتبع قديما فى مجال االختام و الموازيين كجزء من الحياه
اليومية للمصريين القدماء .
 تمكين الطالب من قراءة النقوش االختام واالوزان.
 التعمق فى المدلول الحضارى الحد جوانب النشاط اليومى للمصريين القدماء .
المحتوى العلمى
االختام
نبذة عن االختام فى مصر الفرعونية و فى العالم اليونانى و الرومانى .
االختام فى العصريين البطلمى و الرومان:انواعهاوطرزها ز
االوزان
نبذة عن االوزان فى مصر الفرعونية و فى العالم اليونانى و الرومانى
اللغة المستحدمة فى االوزا+ن فى مصر فى العصريين البطلمى والرومانى
شكل االوزان المختلفة من خالل المكتشفات االثرية
معيير االوزان البطلمية
المعايير الرومانية
الموازين
الموازين اليونانية و الرومانية
الموازين فى مصر فى العصرين البطلمى و الرومانى .
المراجع
1. Petrie , sir f. ancient weights and measures London.1926.
2. Segre.a., metrologia circoloazione monetario degli antichi
3. Weigall a.e weight and balancec catalogue general des antiquites egyptiennes
du muse du caire 1908.

495

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

 .4صبحى عاشور ،االوزان و الموازين فى مصر خالل العصر البطلمى والرومانى،
رسالة ماجستير ،جامعة طنطا .1999
 0110706فن الفسيفساء فى شمال أفريقيا
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
تعد دراسة الفسيفساء فى شمال افريقيا استكماال للدراسة التى قام بها الطالب فى مرحلة
التعليم الجامعى لهذا الفن و التى تعرف من خاللها على نشأة فن الفسيفساء فى بالد
اليونان و الممالك الهللينستية المختلفى وطرب التنفيذ و المواد المستخدمة اضافة الى
الزخارف المتعددة التى حظيت بها لوحات الفسيفساء ثم الموضوعات المختلفة ذات
التاثيرات المحلية و الخارجية كما تعرف على انتقال هذا الفن الى روما وما طرا على
اللوحات مت تغيرات و تجديدات مع االبقاء على بعض الخصائص االصلية لهذا الفن
اضافة الى دراسته لفن الفسيفساء فى الواليات الرومانية الغربية التى تاثرت تاثيرا كبيرا
باللوخات الهللينستية و الرومانية .
تهدف دراسة الفسيف ساء فى شمال فريقيا الى التعرف على خصائص هذا الفن بهذه
المنطقة ومدى قوة او ضعف التاثير الهللينستى و الرومانى على هذه اللوحات وهل كان
للطابع المحلى اثره الواضح عليها ثم كيف قدمت لوخات الفسيفساء بشمال افريقيا صورة
واضحة عن االحوال اليومية سواؤ اجتماعية-سياسية-دينية وذلك نظرا لما تتمتع به
واليات شمال افريقيا فى العصر الرومانى باالستقرار و الرخاء مما خلق نوعا من السالم
المضاف للثروة فتهيأللفنانين االزدهار و االبداع االدبى و الفكرى .
المحتوى العلمي:
طرب تنفيذ الفسيفساء و المواد المستخدمة
انواع الزخارف المستخدمة فى لوحات الفسيفساء
دراسة لمجموعة اللوحات التى تنتمى الى العصر الرومانى منذ القرن االول وحتى القرن
الخامس من خالل الموضوعات االتية :
 مجموعة الصيد
 مجموعة االله ديونيسوس
 مجموعة االلعاب الرياضية
 مجموعة التقويم السنوى و االشهر و المواسموارتباط ذلك بالزراعة
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 مجموعة موائد الطعام و تقديم النبيذ
 مجموعة الحيوانات و الطيور المختلفة و االسماك داخل ميداليات
 مجموعة االله فينوس .
المراجع
1. Blanchard m mosaics of roman Africa floor mosaics from Tunisia (London british
)museum press 1966
2. Dunbabin k.m.d. mosaics of the greek and roman world Cambridge university.
3. Fisher.p.mosaic history and technique (new york and Toronto 1971).
)4. Ling r.j.ancient mosaics (british museum 1998
5. Parrish d. season mosaics of north Africa 1984.
6. Corps ,des mosaieques de tunisie 1973.

 0110707فنون سوريا فى العصرين السليوقى و الرومانى
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
تهدف هذه المادة الى تاصيا العناصر الفنية السورية فة العصرين اليونانى و الرومانى فى
مجاالت العمارة و النحت و التصوير و الفنون الصغرى ما بين عناصر غربية (هلينستية
–رومانية) وعناصر محلية (بارثية ايرانية-سامية سوريةو قبطية )و اثر هذا التاثير و
التاثر على الفن السورى فى العصرين .
المحتوى العلمي:
 مميزات العمارة فى سوريا فى العصرين سواء فى المدن التى اقيمت فى العصر
السليوقى او الرومانى سواء المدن التى كانت قائمة قبل هذا العصر و خاصة مدن
القوافل و المدن الحددية .
 المميزات الفنية فى مجال النحت سواء فن النحت ذى الطابع االغريقى الرومانى
سواء ذى الطابع الشرقى .
 تاصيل فن التصوير و الفسيفساء و الفنون الصغرى االخرى فى العصرين
الهلينستى و الرومانى
المراجع :
 .1عزيزة سعيد-منى حجاط ،االثار اليونانية و الرومانية فى العالم العربى مجلدان
االسكندرية .2005
2. Burns,a.,Monuments of Syria An Historical Guide,London 1992.
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 0110708الرمز و الرمزية فى الفنين اليونانى و الرومانى
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :الرموز سواء كانت فى مجال الفن او فى مجال العلم ضرورة البد منها
للتفاهم بين افراد المجتمع الواحد فبغير الرموز يصبح االجتماع و االتصال بشتى اشكاله
ضربا من المحال و ذلك الن الحاالت االدراكية و الوجدانية التى تطرأعلى الفرد الذى
يريد ان يعبر عنها االخريين هى على كل حال حاالت تمكن فى كيانه الداخلى و يريد ان
يخرجها فى صور مرئية فكيف يكون ذلك بغير اختيار رمز ليدل على ما قد كمن فى
الداخل من حاالت .
عرف التعبير بالرمز فى حضارات ما قبل التاريخ و الحضارات التالية عليها حيث كان
الرمز مفتا كل الفنون من العصر الحجر ومن اشهر و اقدم الفنون التى استخدم الموز
كان الفن المصرى القديم الذى انطوى على العديد من الرموز كذلك كانت النزعة الرمزية
من سمات الفن اليونانى فانبرى الفنانون يعبرون من خالل هذه الرمزية عن العديد من
المعانى .
لم يختلف الفن الرومانى عن الفنون السابقة عليه حيث نجده وقد تبنى النظرية المنادية بأن
الفن غير مطالب ما يعرضه من موضوعات بقدر ما هو مطالب بااليحاء بما اليرى
.وذلك للتعبير عن اغكار السياسية و الدينية و حتى االقتصادية .
ان الغموض الذى قد يحيط بالغمل الفنى هو الهدف من دراسة الرمز و ذلك لتسهيل
معرفة البعد الثالث للعمل الفنى اليونانى و الرومانى وماراد الفنان التعبير عنه .
المحتوى العلمي:
 مقدمة عن بدايات استخدام الرمز و اهميته
 الفرب بين المزو العالمة
 الفرب بين التجسيد و الرمز
 االسطورة و الرمز
 التعبير بالرموز فى الفن الجنائزى
 استحدام الرمزية فى مجال العملة
 الرمزية فى النحت
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 المز والرمزية فى الفن الرومانى
 االسطورة و الرمز
 الرمزية فى المنحوتات التاريخية
 الرمزية فى مجال العملة
 الرمزية فى الفن الجنائزى .
المراجع:
1. Green,m,symbol and image celtic religion art London 1980
2. Kepes g.sign image symbol london1979
3. Shaprio m.s a dictionary and civilization science moral religion and art new York
1981
4. Toynbee j.m.c.picture language in roman art and coinage London 1956

0110709التبادل الحضارى بين شعوب البحرالمتوسط عبر العصور (من خالل األعمال الفنية)
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :إظهار الدور الذى حققه حوض البحر المتوسط للشعوب القديمة المطلة
عليه والتى ضمت كل من مصر وشمال افريقيا و فينقيا و سوريا و اسيا الصغرى و
اليونان و ايطاليا وشبه جزيرة ايبريا مما اثرعلى انتقال المقومات الحضارية من جزء الى
اخر بدءا من نهاية االلف الثالث وحتى منتصف االلف الميالدية ،وبالتالى على انتقال
المعارف من بلد الى اخر ومظاهر التاثر و التاثير بين البلدان المطلة على هذا البحر.
المحتوى العلمي:
 دراسة اثر العالقات الحضارية بين مصر و سورياوبين المراكز االيجية فى العصر
الهادى
 دور الفينيقيين فى نقل الكتابة الهجائية لالغريق و الغرب
 تاثير مصر فى بالد االغريق فى مجال العمارة و النحت
 تاثير االغريق فى سوريا و مصر ايطاليا فى العصر الكالسيكى و الهلينستى
 تاثير الرومان وتاثرهم بحضارات شعوب البحر االبيض.
المراجع:
قراءات متنوعة
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 0110710الفن اليونانى والرومانى :دراسة مقارنة
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
الهدف من هذه المادة توضيح مدى التشابه بين الفنأيين اليونانى و الرومانى فى مختلف
مجاالت الفن مثل العمارة و النحت و التصوير والمزايك
المحتوى العلمي:
 مقومات العمارة فى كل الفنيين من حيث الطرب االنشائية و الطرز و مظاهر
التشابه او االختالف بينن النوعية الواحدة من العمارة سواء العمارة المدنية و الدينيية او
الجنائزية .
 اثر فن النحت اليونانى على النحت الرومانى واوجه التشابهو االختالف بينهما من
حيث استخدام المثالية او الواقعية المهذبة او الواقعية المجردة .
 تاثير فن التصوير و الموزايكو اليونانى على الفن الرومانى و التجديدات التى
اضافها الرومان خاصة فى مجال االساليب الزخرفية و الموضوعات التاريخية .
المراجع :
 .1أ.د .عزيزة سعيد –التصوير و الزخارف الجصية البارزة و الموزايكو فى الفن
الرومانى االسكندرية 2003
 .2أ.د .عزيزة سعيد محمود – النحت الرومانى من البدايات و حتى نهاية القرن الرابع
الميالدى-االسكندرية 2003

المقررات االختيارية
0110711

فنون اإلمبراطورية الفارسية ما قبل اليونان والرومان
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمي :تؤكد االدلة االثرية ان بذور الحضارة الفارسية ترجع الى عصور قديمة
تبدأمن 3500ب.م .حيث عثر على اوانى فخار مزخرفة بموضوعات من الحياة تكون المبادئ
االولى للفن الفارسى و تاثر الفن بالمنطقة المحيطة وخاصة الفن الميذوباتانى ومن االلف الثالثة
ظهر الفن فى كل من عيالم و سوسة و سار على نفس النهج الفن الميزوباتى.
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بعد نهاية االلف الثانية و بدايات االلف االولى ب.م .بدأت تنتشر المشغوالت المعدنية بزخارف
نباتية وزخارف حيوانية بأشكال متعددة .
أما فترة االمبراطورية الفارسية التى استمرت من  330-550ب.م .فقد أذدهر الفن الفارسى من
خالل انتاط ضخم لالعمال الفنية الغنية بالزخارف و منحوتات ضخمة تزين المبانى التى اتسمت
باالتساع و الضخامة اما النحت القائم بذاته فكان يتسم بالبساطة و الواقعية فى نفس الوقت .
المحتوى العلمي:
 -1فنون المجوهرات و الحلى والزخرفة المعدنية (ذهب-فضة).
 -2العمارة –بناء المدن.
 -3اعمال النحت القائم بذاته و النحت البارز على المبانى المعمارية.
المراجع:
The University of Chicago.Persopalis and the oriental institute at the university of

1.

" Chicago "Archaeological sites around the ancient city
Arthurupham pope :masterpieces of Persian art .

0110712

لغة مصرية قديمة (خط ديموطيقى)
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهاادف التعليمااي :التعاارف علااى الخااط الثالااث الااذى كتباات بااه اللغااة المصاارية القديمااة و هااو
الخط الديموطيقى الذى كتبت به أغلب الوثائق و شئون الحياه اليومية .
المحتوى العلمي :
يقوم الطالب بدراسااة العالمااات فااى شااكلها الجديااد مااع دراسااة نصااوص مختلفااة ،و ينبغااى
عاادم دراسااة هااذا المقاارر دون دراسااة اللغااة المصاارية القديمااة واجروهيتهااا و هااى لغااة الدولااة
الوسطى.
المراجع:
1. W.Spiegelberg, demotische Grammatik Heidelberg, 1925.
2. J.H.johnson, the demotic verbal system, Chicago, 1976.

0110772

تصوير االعمال الفنية فى االدب السكندرى (شعبة االدب)

 0110774المصادر االدبية لدراسة الفنون اليونانية و الرومانية (شعبة االدب)
0110713

الوثــائـــق البــرديـة في مصر في العصرين البطلمي والروماني
محــــاضـرات

2.
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 2ســــاعة معتمدة
مرورا بما يتعلق
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بعلم الوثائق البردية
ً
بها من مختلف الجوانب الحضارية.
المحتوى العلمي :
يعالج هااذا المقاارر علاام الوثااائق البرديااة – ومعظمهااا ماان مصاار بطبيعااة الحااال -ويتناااول
تدريس عدد معقول من هذه الوثائق مع التركيز على الوثائق الهامااة ماان الناحيااة التاريخياة
و الحضااارية فنختااار مااثال بعااض مراساايم الملااوك البطالمااة واالباااطرة او الااواله الرومااان
بشأن مصر و اوضاعها المختلفة ،وما ورد بهذه المراسيم من قضايا و موضوعات خيوية
مثيرة للجدل ونتاولها بطريقة نقدية تحليلية وبتعليقات وافية .كما يتناول المقرر فضال عاان
ذلاااك وثاااائق تلقاااى الضاااوء علاااى مختلاااف الجواناااب الحضاااارية فاااى المجتماااع و معامالتاااه
االقتصادية و االجتماعية والثقافية  ....الخ
الـمـراجع :
عن المجلدات و االصدارات العديدة للوثائق البردية فى كافة أرجاء العالم أنظر:
1-E.Turner Greek Papyri,1980.
2-J.F.Oales(etal),Checklist of Editions of Greek and Latin Papri,Ostraca and
Tablets,1992.

وبعيدا عن المجلدات و المجموعات البردية التى تصدر كاملة قارن النصوص البردية
الوثائقية التى تصدر منفردة فى صورة دراسات فى المجالت العلمية و الكتب التذكارية
التكريمية يعاد نشرها فى سلسلة:
3. Sammelbuch greichischer Urkunden aus Aegypten vols.1-18

 0110714التبادل الحضارى بين شعوب البحر المتوسط عبر العصور (رؤية تاريخية)
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب الدورحققه حوض البحر المتوسط
للشعوب القديمة المطلة عليه.
المحتوى العلمي:
 اظهار الدور الذى حققه حوض البحر المتوسط للشعوب القديمة المطلة عليه والتىضمت كل من مصر وشمال افريقيا و فينقيا و سوريا و اسيا الصغرى و اليونان و
ايطاليا وشبه جزيرة ايبريا مما اثرعلى انتقال المقومات الحضارية من جزء الى اخر
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بدءا من نهايةة االلف الثالث وحتى منتصف االلف الميالدية ،وبالتالى على انتقال
المعارف من بلد الى اخر ومظاهر التاثر و التاثير بين البلدان المطلة على هذا البحر.
 اثر العالقات الحضارية بين مصر و سورياوبين المراكز االيجية فى العصر الهالدى دور الفينيقيين فى نقل الكتابة الهجائية الال االغريق و الغرب تاثير مصر فى بالد االغريق فى مجال العمارة و النحت تاثير االغريق فى سوريا و مصر ايطاليا فى العصر الكالسيكى و الهلينستى تاثير الرومان وتاثرهم بحضارات شعوب البحر االبيضالمـراجـع:
 قراءات متنوعة 0110715التمائم و التعاويذ الفنية فى العصرين اليونانى و الرومانى
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمى  :تعريف الطالب بجانب رئيسى للحياة فى مصر القديمة خالل العصريين
اليونانى و الرومانى و هوالمعتقدات والمماارسات السحرية .
تمكين الطالب من فهم التمائم و التعاويذ المكتوبة عليها .
التعمق فى المدلول الفكرى والدينى للتمائم من خالل اسلوب التصوير و العناصر المحيطة
بالصورة الرئيسية.
المحتوى العلمى :
 نبذة عن الديانة اليونانية والرومانية .
 دور السحر فى مصرفى العصر الفرعونى .
 دور السحر فى مصر فى العصريين البطلمى والرزمانى
 المواد المستخدمة فى صناعة التمائم ،ومدلولتها السحرية
 الطرز السائدة للشكل الخارجألللتمائم .
 العناصر المحلية و العالمية المؤثرة فى اشكال التمائم وطرزها
انواع التمائم و التعاويذ المصاحبة لها مع االمثلة :
 -1تمائم الوقاية و الحماية
 -2تمائم جلب المنافع
 -3التمائم الطبية
 -4تمائم العشق
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 -5تمائم السحر االسود
 االلفاظ و االسماء و التركيبات السحرية المنقوشة على التمائم
المراجع
1. Budge e.a.w.amulets and suerstitions1978.
2. Bonner c., studies in magical amulets :chiefly graeco Egyptian 1950.
3. Luck,g.,arcane mundi magic and the occult in the greek and roman worlds 1985.
0110716

الديانات فى اإلمبراطورية الرومانية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمى:
مثلت االمبراطورية الرومانية بيئة مختلفة ال مثيل لها من قبل فى التجربة االنسانية .فمن
حيث الزمن التاريخى جاءت فى المرحلة الختامية لما عرف بحضارات العالم القديم فى
مصر وودادى الرافدين وفارس واليونان و ايطاليا وما عاصرها من مراكز الحضارات
.ومن حيث االنتشار و االتصال المباشر شملت معظم هذه الحضارات و تفاعلت معها
على نحو مباشر .
هذه الظاهرة ساعدت االنتقال و االمتزاط بين شعوب العالم القديم على نحو غير
مسبوب.ونتج عنه تطورات دينية غيرت مفهوم الدين ،وانتهت بظهور المسيحية و
سيادتها فى االمبراطورية الرومانية .لذلك كان االلمام بهذه التجربة االنسانية الفذة
ضرورية للدارس المتعمق لحضارة العالم القديم .
المحتوى العلمى
-1ظاهرة الدولااة العالميااة متمثلااة فااى االمبراطوريااة الرومانيااة وشاادة التفاعاال بااين
الحضارات .
 -2البحااار المتوساااط و المااازط باااين االلهاااة القديماااة :االلهاااة الشااارقية فاااى الغااارب
الرومانى .
 -3ظاهرة االلهة عالمية االنتشار مثل ايزيس ومثرا .
 -4ظهور المسيحية مع قيام االمبراطورية الرومانية .
 -5حركات دينية جديدة(الغنوسية-المانوية-الفكر الفلسفى الاادينى ماان الرواقيااة الااى
االفالطونية الحديثة )
-6المواجهة بين عقيدة االلهة القديمة و المسيحية .
 -7تفوب المسيحية على سائر االفكار و العقائد الدينية االخرى
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 -8االنقسام بين المسيحيين .
المراجع
1. F.Cumon :les religions orientales dans le paganisme romain (Paris1929).
2. H.I.Bell:cults and Creeds in Greco-roman Egypt. Liverpool 1953.
3. R.E.Witt:Isis in the Greco-roman world London 1971.
4. Arnold Toynbee; the crucible of Christianity Judaism ,Hellenism and historical
background to the Christian faith London 1969.
5. B.A.Pearson:Gnosticism and Christianity in roman and Coptic Egypt ,New
York.London,2004.

0110717

الحضارة المصرية القديمة
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر الى :
 -1التعريف بالجوانب المهمة فى الحضارة المصرية .
 -2ابراز أثر الحضارة المصرية على غيرها من الحضارات .
 -3توضيح أهمية دراستنا للحضارة المصرية .
المحتوى العلمي:
هناك العديد من الموضوعات التى يمكن ان نتناولهااا  ،و هااى كثياارة و يمكاان االختيااار
من بين النقاط التالية :
 موضوعات االسرة ( الاازواط – تعاادد الزوجااات – التاارابط العااائلى – االطفااال –
البر بالوالدين – الميراث – المرآة ) .
 المنازل و القصور وبيوت العمال .
 المجتمع المصرى و طبقاته .
 موضوعات الديانة و فكرة الخلق لدى قدماء المصريين .
 أهم االلهة و المعبودات فى مصر القديمة .
 فترة العمارنة و ما فيها من أفكار دينية .
 عقائد البعث و الخلود .
 النظام الكهنوتى .
المراجع
 -1محمد بيومى مهران :الحضارة المصرية  ،االسكندرية .1984،
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 -2أدولف أرمان وهرمان رانكة :مصر و الحياه المصرية فى العصور القديمة.
ترجمة عبد المنعم أبو بكر و محرم كمال  ،القاهرة .1952،
1. J.Wilson,the culture of ancient Egypt ,Chicago.1951.

 0110718اآلثار اإلسالمية في مصر
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :الهدف من دراسة االثار على اختالف عصورها هو العناية بدراسة و
ترتيب كل ما تخلف عن يد االنسان من ثابت او منقول .وكذلك العمل على استنباط الحقائق
التاريخية و التطور الفنى بواسطة أساليب علمية دقيقة قوامها المشاهدة و الموازنة و االستنباط
و هدفه ان يهتدى التى التاريخ الكامل للعصر الذى يعنى بدراسته.
ومماالشك فيه فأن دراسة االثار ثمرة من ثمرات المدنية االوروبية الحديثة بعد أن رحل العلم
عن بالدنا و استقر فى اوروبا.
ودراسة االثار االسالمية فى مصر تمتد الكثر من الف عام منذ الفتح العربى 21ه641/م و
تستمر حتى نهاية العصر الفرعونى 1220ه1805/م.
المحتوى العلمي:
و تشمل دراسة تاريخ العمارة االسالمية فى مصر من منشأت دينية مثل الجوامع و
المدارس و المنشأت الدفاعية مثل القالع و الحصون و المنشأت المدنية مثل القصور و الدور و
المنشأت التجارية مثل الوكالت و الخانات و القياسر.وكذلك تاريخ الفنون الزخرفية االسالمية و
تشمل دراسة الطرز الفنية مثل الطراز االموى و الطراز العباسى و الطراز الفاطمى و االيوبى
والمملوكى اخيرا الطراز العثمانى .
المـراجـع:
قراءات متنوعة

 المقـــررات االختيـــاريـــة من خارج القســم
110719

فنون العصور الوسطى و عصر النهضة
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بفنون العصور الوسااطى الغربيااة
االوروبية مع فنون عصر النهضة.
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المحتوى العلمي:
تنحصر الدراسة فى هااذا المقاارر علااى فنااون العصااور الوسااطى الغربيااة االوروبيااة مااع
فنون عصر النهضة .وعلى الرغم من االختالف حول البداية للعصور الوسيطة الغربية هل هااى
مااع القاارن الخااامس و الحركااة الكارولنجيااة أم مااع القاارن الثااامن ونهضااة شااارلمان ياااتى ايضااا
االختالف حول صعوبة تحديد بداية عصر النهضة هل هى مع القرن الثانى عشر ام مع النهضااة
الفكرية فى القرن الخامس عسر التااى فجرهااا لورنزوفااوال التألفجاارت عصاار النهضااة فااى ايطاليااا
مع ميكافيللى وغيرهم خارط ايطاليا .
و تنوعت فنون هذه الفترة تنوعا شديدا سواء فى مجال العمارة او الرساام او الفسيفساااء او الاانحن
البااارزاو صااناعات االوانااى اوصااناعة الزجاااط او العملااة او صااناعة المنسااوجات كمااا تنوعاات
مراكز الحضارة و الفنون فى هذه الفترة بين المراكز الدينية كاالديرة و الكاتاادرئيات وبااين بااالط
الملوك و االمراء .
المراجع :
 .1سعيد عبد الفتا عاشور ؛ومحمد انيس ،النهضات االوروبية فى العصااور الوسااطى
و بداية الحديثة ،القاهرة .1960
2. Burkhart ,the civilization of renaissance in Italy oxford 1974.
3. J .le golf la civilization de occident medieval Paris, 1965.

0110720

تاريخ مصر فى عصر الدولة اإلسالمية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بتاريخ مصر اإلسالمية منذ الفتح
العربي وحتى الدولة امملوكية.
المحتوى العلمى
 الفتح العربى لمصر .
 مصر فى عصر الخالفة الراشدة و الدولة االموية و الدولة العباسية.
 مصر فى عصر الدولة الطولونية .
 مصر فى عصر الدولة االخشيدية.
 مصر فى عصر الدولة الفاطمية .
 مصر فى عصر الدولة االيوبية .
 مصر فى عصر الدولة المملوكية .
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المراجع :
 -1د .جمال الدين الشيال ،تاريخ مصر االسالمية .
 -2د .حساااح اباااراهيم حسااان ،تااااريخ االساااالم السياساااى و االقتصاااادى و االجتمااااعى و
الثقافى .
 -3د .على ابراهيم حسن  ،تاريخ مصر فى العصور الوسطى .
 -4د .السيد عبد العزيز سالم  ،تاريخ مصر االسالمية .
 -5د .حمدى عبد المنعم ،تاريخ مصر االسالمية .
0110721

مدخل إلى علم النفس
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمي:
اطالع الطالب باهمية علم النفس المعاصر و اصوله فضال عن التعرف على طرب الدراسة
الموضوعية للسلوك النفسى االنسانى .
المحتوى العلمى:
تعريف علم الاانفس و مجاالتااه طاارب البخااث فااى علاام الاانفس ،الااتعلم ،الشخصااية الساالوك الشاااذ
،العالط النفسى االنفعاالت االدراك السلوك االجتماعى
المراجع :
1. Kagan,havemann&segal,s psychology an introduction n.y.hbi.Martin
,m,1976 emotions in eysenck &Wilson (eds) a textbook of human psychology Baltimore
uni park press

 .2احمد عبد الخالق 1991،اسس علم النفس االسكندرية دار المعرفة الجامعية .

 .2شعبة التاريخ اليوناني والروماني
أوالً :درجــة الماجستيــر
 المقـــــررات اإلجباريـة
 0110625تاريخ اليونان فى العصر الهللينستى
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
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ترتبط دراسة هذا المقرر بدراسة العصر الهلينستى عموما ،هذا العصر الذى وضع
اسسه االسكندر االكبر عندما حاول التقريب الذى كاد ان يصل الى المزط بين المعطيات
الحضارات الشرقية مع الحضارة اليونانية .
والعصر الهلينستى الذى بدأ مع قيام الممالك الهلينستية الشرقية و الغربية بعد تقسيم
امبراطورية االسكندر نوهو عصر جديد فى كل ما يتعلق به من نظم سياسية و اقتصادية
و اجتماعية و دينية.
المحتوى العلمي :
االسكندر االكبر واسس عصر جديد
االسكندر و اليونان
اليونان أحد الممالك الهلينستية
وضعها السياسى
الظروف االقتصادية
الوضع االجتماعى
عالقة اليونان بالممالك الهلينستية االخرى
حروب
تجارة
علوم وفنون و أداب
فلسفة و دين
المـــراجـــع :
1. Tarn ww ans Griffith .gt.hellenistic civilization London,1974.
2. The combridge ancient history ,second edition vol.v11 cambridge
university press,1994.
3. Davis Norman and m kraay colin the Hellenistic kingdoms portrait coins
and history thomes and Hudson .
4. Habicht christion Athens from Alexander to antonym usa.1995.
5. Ogden .daniel the Hellenistic world ,new perspectives London ,2002

0110626

فكر تاريخى و منهج بحث
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب باتجاهات درالسة التاريخ،
ومقومات الدراسة التاريخية للمجتمع ومصادرها.
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المحتوى العلمي:
-1

اتجاهات فى دراسة التاريخ
 التاريخ و دراسة االفراد.
 التاريخ و دراسة المجتمعات.

-2

مقومات الدراسة التاريخية للمجتمع
 التاريخ و تحقيق االحداث و الظروف و المواقف.
 التاريخ و النظم السياسية للمجتمع .
 التاريخ واالوضاع االقتصادية فى المجتمع .
 التاريخ والفكر السياسى للمجتمع.

-3

مصادر الدراسة التاريخية للمجتمع
 كتابات المؤرخين المشاركين فى االحداث أو المعاصرين لها او القريبين
من المعاصرة.
 الكتابات االدبية المعاصرة لتجارب المجتمع.
 أثار العصر المدروس كشواهد على أنجازات المجتمع .

المراجع :
1- S.Mexxarino,il pansero storico classico,1966.
2- A.Momigliana,studies in historiography,1966.

0110627

تاريخ النظم و التشريعات الرومانية (عصر الجمهورية)
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالدور الحضارى الهام الذى لعبه
الرومانفى ارساء قواعد قانونية تحكم حياه الرومان ومن خضع لحكمهم فى ايطاليا و خارجها.
المحتوى العلمي:
ويتعرف الطالب فيه على بدايات تبلةر القانون الرومانى و النظم التشريعية للرومان من
خالل الجمعيات التشريعية الرئيسية و خصوصا قرارات مجلس السناتو و الجمعيتين
الشعبية و المئوية .كما يتعرف الطالب على النظام القضائى الرومانى فى كافه اركانه.
ويبدا الطالب دراسة المجموعات القانونية الرومانية التة تعد قوانين االلوا االثنى عشر
اقدامها اذ كانت اول ما نشر من القوانين الرومانية .و كانت قوانين االلوا االثنا عشر
تعد –حسب قول المؤرخ ليفيوس – مصدر كل القوانين العامة و الخاصة فى روما .
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وكان القانون العام فى روما يتضمن القانون الدستورى و الجنائى بينما كان القانون
الخاص يضم القانون المدنى فى معناه المحدود المرتبط بحقوب االفراد و العالقات
االسرية والملكية و العقود.
وبعدها يتعرف الطالب على الكثير من القوانين الصادرة عن مجلس السناتو و الجمعية
الفبلية فى روما و التى تحمل اسماء مقترحيها و تتناول بعض مجاالت تطبيقها فى الحياة
العامة فر روما مع التركيز على أهم هذه القوانين و ابرزها تأثيرا.كما يتناول المقرر أبرز
التعديالت التى طرأت على القوانين الرومانية فى العصر الجمهورى بحكم تغير الظروف
.
المراجع
rd

1-H.F.Jolowicz and Nicholas,Historcal Introduction to the Study of Roman Law,3
edn,1972.
2-J.M.Kelly,Roman Litigation,1966.
3- …………,Studies in the civil Judicature of Roman Republic ,1976.

0110628

تاريخ الــــــفــكــر الـــســيــاسى عند اليونان
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريااف الطااالب بمقاارر الفكاار السياسااي ،ومرحلااة
التكوين ،ومرحلة التحديد ،ومرحلة التفصيل
المحتوى العلمي:
اوال  :مقرر الفكر السياسى
تمهيد
التعرياااف باااالفكر السياساااى عموماااا و باااالفكر السياساااى علاااى الفكااار السياساااى
اليونانى على وجه التخصص .
 -1مرحلة التكوين
أ -هوميروس و المجتمع النظم.
ب -هزديوس و المجتع الطيب .
 -2مرحلة التحديد
أ -سولون و المجتع المتوازن .
ب -ايسولوس والحرية الجماعية .
ت -هيرودتوس وحرية الكلمة .
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ث -السوفسطائين و سقراط الدولة بين المواطن و الدستور .
 -3مرحلة التفصيل
أ -كسينوفون ومقومات الحاكم المثالى .
ب -افالطون دولة التخصص و دولة القانون .
ت -أرسطو ومقوم الطبقة المتوسط .
ثانيا تصور طريقة التدريس :
بعد المحاضرات التمهيدية أتصااور أن يتعاارف الطالااب فااى محاضاارتين أو ثالثااة
على المنهج فى عمومه ثم يختار االستاذ المحاضر مرحلة أو أكثر من مراحل الفكاار السياسااى و
يقدم لهم افكار هذه المرحلة مع االستعانة بمصادرها .
المـراجع:
قراءات متنوعة
0110629

نـصـوص تــاريـخـيـة يـونـانـيـة (عصر كالسيكى وهللينستى)
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالنصوص التاريخية للكتاب و
المؤرخين و المفكرين من الفترة المذكورة.
المحتوى العلمي:
يتضمن هذا المقرر مختارات من النصوص التاريخية للكتاب و المؤرخين و
المفكرين من الفترة المذكورة .هذه المختارات من النصوص فى لغتها المصدرية االصلية
(اليونانية) ويقوم االستاذ بتدريب طربه على فهم و ترجمة هذه النصوص وشرحها و
التعليق عليها من واقع الخلفية التاريخية و الحضارية لكل نص على حده .كما يدخل فى
سياب فهم الموضوع اعطاء نبذة عن سيرة الكاتب الشخصية و الظروف و العوامل التى
تأثر بها فى كتابه .
الـمراجــع
 .1هناك عدة سالسل مشهورة قامت على نشر و ترجمة النصوص اليونانية و الالتينية
التى ظهرت و يستعين بها الباحثون مثل :
Loeb Classical Library (LCL);Bede

0110630

نـــقــــوش تــــاريـــخـيــة التــيـنـيـة
محــــاضـرات

-
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 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالنقوش الالتينية ذات الصفة
التاريخية من العصريين الجمهورى و االمبراطورى للدولة الرومانية.
المحتوى العلمي:
تدريس هااذه النقااوش ماان خااالل صااور للنقااوش االصاالية قباال النشاار و ياادرب الطااالب
على كيفية تقسيم كلمات النص و محاولة قرائتها كمااا يفعاال الناشاارون لهااذه النقااوش .وبعااد
تقسااايم الااانص الااانقش يتااارجم الاااى العربياااة ويتابعاااه التركياااب اللغاااوى الالتيناااى اللفاظاااه و
مصطلحاته .و بعد ذلك يتم التعليق على موضوع النقش و ظروفه التاريخيااة و الحضااارية
ومدى أهميته فى القاء الضوء على الموضااوع أو الموضااوعات الااواردة فيااه .ويراعااى فااى
هااذا المقاارر تنويااع هااذه النقااوش لتغطااى الجوانااب المختلفااة ماان تاااريخ و حضااارة الرومااان
سياسيا و اجتماعيا و ثقافيا..ألخ وتغطى الفترات المختلفة من التاريخ الرومانى ،و االماكن
الجغراغية (الواليات)العديدة للدولة الرومانية .
المــراجـــع
1-H.Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae(ILS),1982-1916.
2-A.Degrassi,InscriptionesLatinaeLiberae (ILLR),1957-1963.
3-Corpus Inscripttionum Latinarum(CIL),1963-Most of the volumes are arranged
geographically according to the provinces of the Roman Empire.
4-A.E.Gorolon,Illustrated Introduction To Latin Epigraphy,1983.
5-L.Keppie,Understanding Latin Inscriptions,1991.

 0110631وثــائـــق بــرديـة (مـراسـيـم الـحـكـام -وثـائـق حـضـاريـة )
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بعلاام الوثااائق البرديااة مااع التركيااز
على الوثائق الهامة من الناحية التاريخية و الحضارية.
المحتوى العلمي:
يعالج هذا المقرر علم الوثائق البردية – ومعظمها من مصاار بطبيعااة الحااال -ويتناااول
تدريس عدد معقول من هذه الوثائق مع التركيز على الوثائق الهامااة ماان الناحيااة التاريخيااة
و الحضااارية فنختااار مااثال بعااض مراساايم الملااوك البطالمااة واالباااطرة او الااواله الرومااان
بشأن مصر و اوضاعها المختلفة ،وما ورد بهذه المراسيم من قضايا و موضوعات خيوية
مثيرة للجدل ونتاولها بطريقة نقدية تحليلية وبتعليقات وافية .كما يتناول المقرر فضال عاان
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ذلاااك وثاااائق تلقاااى الضاااوء علاااى مختلاااف الجواناااب الحضاااارية فاااى المجتماااع و معامالتاااه
االقتصادية و االجتماعية والثقافية  ....الخ
الـمـراجع
عن المجلدات و االصدارات العديدة للوثائق البردية فى كافة أرجاء العالم أنظر:
1-E.Turner Greek Papyri,1980.
2-J.F.Oales(etal),Checklist of Editions of Greek and Latin Papri,Ostraca and
Tablets,1992.

وبعياادا عاان المجلاادات و المجموعااات البرديااة التااى تصاادر كاملااة قااارن النصااوص البرديااة
الوثائقية التى تصدر منفردة فى صااورة دراسااات فااى المجااالت العلميااة و الكتااب التذكاريااة
التكريمية يعاد نشرها فى سلسلة:
3. Sammelbuch greichischer Urkunden aus Aegypten vols.1-18
0110632

عـمـلـة يـونـانـيـة ورومـانـيـة (كـمـصـدر تـاريـخى )
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطااالب باالسااتفادة التاريخيااة ماان تاادريس
علم العملة و المسكوكات اليونانية و الرومانية.
المحتوى العلمي:
يطر هذا المقرر فى تدريسه تناول بعض مجموعات العمااالت ماان العصااور اليونانيااة
و الرومانية (بحقبها المختلفة)سواء فى برد اليونان وايطاليا أو فى بقية الممالك و الواليات
.وسيكون التركيز على بعض الجوانب التى تهم المؤرخ من دراسة هذه العمالت مثل:
-1القيمة االقتصادية للعملة و تذبذبها صعودا و هبوطا حسب االوضاوع االقتصادية والتى
تتأثر بطبيعة الحال باالوضاع السياسية و االجتماعية السائدة.
-2تااأريخ بعااض الفتاارات التاريخيااة ماان خااالل تااواريخ و صااور الملااوك والحكااام المسااجلة
على هذه العمالت.
-3التاكيد على بعض االحداث التاريخية البارزة من خالل تصويرها على العمالت ....الخ
المراجع :
1-I.Carradice and M.Price ,Coinage in the Greek World,1988.
2-C.M.Kraay,Archaicand Classical Greek COINS,1976
nd

3-G.K.Jenkins,Ancient Greek Coins 2 .rev.ed,1990
4-O.Mrkholm ,Early Hellenistic Coinage.
5-M.H.Crawford,Roman Republican Coinage,1974;Coinage and Money Under the
Roman Reublic,1985.
6-R.Duncan-Jones,Money and Government in the Roman Empire,1994.
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7-M.Amandry,A.M.Burnett and P.R.Rippolles,Roman provincial Coinage,1992.

 المقررات االختيارية
 0110633حضارة مصر الفرعونية (نظم سياسية و تشريعات)
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر الى :
 -1اظهار الجوانب المشرقة فى الحضارة المصرية .
 -2التركيز على اهمية الحضارة الفرعونية وريادتها.
 -3تصحيح بعض المقاهيم الخاطئة .
المحتوى العلمي :
يمكن لهذا المقرر أن يحتوى على موضوعات مختلفة فى الجوانب السياسية و التشااريعات
مثل :
 نظرية الوهية الملك
 االسماء و االلقاب الملكية .
 اعياد فرعون .
 تطور سلطة الملك .
 التنظيم االدارى (الوزير -حكام االقاليم – القاب الموظفين)
 القضاء فى العصر الفرعونى .
 وهناك ايضا موضوعات و جوانب مختلفة يمكن معالجتها فى هذا الصدد و هى متفرعااة
من النقاط السابقة و يمنك للمحاضر ان ينتقى منها .
المراجع
 .1محمد بيومى مهران :الحضارة المصرية  ،االسكندرية .1984،
 .2أدولف أرمان وهرمان رانكة :مصر و الحياه المصرية فى العصور القديمة.
 .3ترجمة عبد المنعم أبو بكر و محرم كمال  ،القاهرة .1952،
J.Wilson,the culture of ancient Egypt ,Chicago.1951.
0110610

اللغة المصرية القديمة ( خط هيروغليفي) (شعبة اآلثار)

0110634

تاريخ الميديين و الفرس األخمينيين
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

4-
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الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر الى تعريف الطااالب بتاااريخ الدولااة الميديااة التااى انشااقت
عن االمبراطورية االشورية فى اوائل القاارن السااابع ب.مااز وكاناات المنطقااة الجبليااة الواقعااة الااى
الجنوب الغربى من بحر قزوين.
المحتوى العلمي:
يتن اول هذا المقرر تاريخ الدولة الميدية التى انشااقت عاان االمبراطوريااة االشااورية فااى
اوائل القرن السااابع ب.مااز وكاناات المنطقااة الجبليااة الواقعااة الااى الجنااوب الغربااى ماان بحاار
قزوين تشكل قلب هذه الدولة االمبراطورية وعاصمتها ايكباتانا لمدة قرن .وكان الميديون
يرتبطااون بصاالة قرابااة بااالفرس الااذين كااانوا يقطنااون الجاازء الجنااوبى ماان تلااك الهضاااب
االيرانية .وقااد اسااقط الميااديون بالتعاااون مااع البااابليين عاصاامة االشااوريين عااام  612ب.م.
وقد ملك الميدين انذاك هو كياكاريس الذى كاد يلتحم فى معركة مع الليدين عام  585لااوال
كسااوف الشاامس .ولكنااه فااى عااام  543ب.م.قااام ملااك الفاارس الااذى كااان احااد اتباااع الملااك
الميدى استياجيس بااالتمرد عليااه و اسااقاطه و حاال هااذا الملااك الفارسااى قااورش االول محاال
الملك الميدى لتنتقل السيدة من الميديين الى العائلااة االخمينيااة الفارسااية التااى كااان مؤسسااها
قورش االول 521-549ب.م.وتعاقااب ملااوك هااذه االساارة وراء بعضااهم وكااان اخاارهم هااو
داريوس الثالث الذى اسقطه االسكندر االكباار المقاادونى بعااد أن هزمااه فااى موقعااه (اربياال)
عام  330ب.م.
يتناول هذا المقاارر التاااريخ السياسااى و الحضااارى للميااديين او الفاارس االخمينيااين و اباارز
االحداث و العالقات على مدى فترة حكمهم .
المراجع :
1-I.M.Diakonon, Cambridge History OF Iran 2 36-148,Media.
2-H.Sancisi-Weerdenburg in A.Kuhrt and H.S .Weerdenburg ,Achaemenind
History ,Method and theory (1988)197-212.
3-J.A.Grook,Law and Life of Rome ,1967.
4-J.C. Thomas,Textbook of Roman Law,1976.

 0110635تاريخ البارثيين وأرمينيا
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر الى تعريف الطالب بتاريخ بارثينبا.
المحتوى العلمي:
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يتناول هذا المقرر تاريخ بارثينبا و هى فى االصل منطقة صغيرة فى غرب أساايا الااال
الجنااوب الشاارقى ماان بحاار قاازويين و يتحاادثون احاادى لهجااات شاامال ايااران و قااد أنشااق احااد
زعماااء القبائاال ماانهم و ياادعى ارساااكيس االول علااى الحكاام السااليوقى فااى هااذه المنطقااة التااى
كانت احدى المقطاعات السليوقية و هاجم هذه المقطاعة و حاكمها.حدث هذا فى حوالى عااام
 274ب.م .واقام اساااركيس االساارة الحاكمااة االرساااكية منااذ ذلااك التاااريخ .و قااد تمكناات هااذه
ا الساارة الحاكمااة ماان البااارثيين ماان طاارد السااليوقيين فيمااا بعااد ماان ايااران و مااا بااين الهااريين
.واعتبارا من عام 92ب.م .اصبح البارثيون جيرانا و خصوما للرومان على حدود الفرات و
ارمينيا.
ومن هنا دخلوا فى سلسلة طويلة من الصراعات مع الرومان و كانت صراعات دامية كاناات
الغلبة فيها للبارثيين فى حلقات عديدة .
ولكن بدأت شوكة البارثيين تضعف اعتبارا من القرن الثانى و اوائل القاارن الثالااث الماايالدى
حتى سقطت هذه الدولة عام  226م.
أما الشق االخر من هذا المقرر فيعالج تاريخ أرمينيا تلك المنطقة الجبلية الواقعة الااى الشاارب
من االناضول ماان سااوريا و باالد الرافاادين .و يتناااول هااذا الجاازء مقدمااة عاان تطااور التاااريخ
االرمينى منااذ مااا قباال االسااكندر االكباار الااى عهااد الملااك االرمينااى الشااهير تيجاارانيس الكبياار
( 56-95ب.م ).الذى ادى تعاونه مع ميثراراتيس السادس ملك بونتوس الى االطاحة بااه ماان
جانب الرومان و تحول أرمينيا الااى محميااة رومانيااة بعااد حمااالت القااادة الرومااان وبعااد ذلااك
أصبحت أرمينيااا لفتاارة طويلااة حلبااة صااراع بااين الرومااان و البااارثيين وماان بعاادهم الفاارس
الساسانيين .
المراجع :
1-N.C.Debevoise,Political History of Parthia,1938.
2-K.Schippmann,Grundzuge,der,parthischen geschichte,1980.
3-M.A.R. Colledge , the parthinian period 1986.
4-The Cambridge history of Iran ,3.1-2(1983).
5-C.Burney and D.M.long ,the people of hills;ancient Ararat and the
cauasus,1971.
6-M.SCHOTTKY,MEDIA,,ATROPATATENE,,UNDGROSSARMENIEN,IN,,HELLENISTISCHER ZEIT,1989.

 0110636تـــاريـــخ فينيقيـــا القديم
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
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الهدف التعليمى  :يهاادف هااذا المقاارر لتعريااف الطااالب بااالفينقيون القاادماء ماان أكثاار شااعوب
شاارب البحاار المتوسااط نشاااطا فااى التاااريخ القااديم ،وعاشااوا حياااتهم فااى نظااام دولااة المدينااة ،كمااا
مارسااوا التجاااارة العالميااة فاااى ارجاااء العاااالم القااديم و فاااى ساابيل ذلاااك ركبااوا البحااار و أرتحلاااوا
وهاااجروا وأنتشااروا فااى اجاازاء مختلفااة ماان البحاار المتوسااط و مااا وراء علااى سااواحل المحاايط
االطلسى .شأنهم فى ذلك كله شأن اليونانيين القدماء.وكل من الشعبيين كان منافسا لالخر.
وبساابب قااربهم ماان مصاار نشااأت عالقااات قويااة بااين كال ماان مصاار و الماادن الفينيقيااة منااذ
باادايات التاااريخ المصاارى كمااا كااان لهاام اسااهامات حضااارية معروفااة أثاارت فااى تطاااور
الحضارة االنسانية ،ولعل اشهرها جميعا هو تطويرها لنظام الكتابااة الهجائيااة الااذى أخااذهم
عنهم شعوب العالم القديم .
لااذلك كااان ماان الضاارورى لكاال دارس للعااالم القااديم و حضااارته أن يلاام بتجربااة الفينقيااين
التاريخية و الحضارية المتميزة.
المحتوى العلمى:
يتناول المقرر النقاط التالية:
 -1االصول التى يرجع اليها الفينقيين و استقرارهم على ساحل بالد الشام .
 -2البيئة الجغرافية و تكوين دول المدينة الفينيقيةز
 -3بدايات التاريخ و صالتهم بمصر زمن الدولة القديمة حتى الدولة الحديثة.
 -4ظروف االزمة مااع نهايااة االلااف الثااانى ب.م.وحركااة االنتشااار الفينيقااى فااى غاارب
البحر المتوسط.
 -5عالقات الفينيقيين مع كل من بالد الرافدين و اليونان.
 -6قرطاجة تتزعم المدن والمستوصنات الفينيقية فى غرب البحر المتوسط.
 -7الصدام بين قرطاجةوروما
 -8المدن الفينيقية فى العصرين الهللينستألو الرومانى.
 -9مظاهر الحصارة الفينيقية .
 الكتابة واللغة
 النظم السياسية
 الديانات الفينيقية
 الصناعات و التجارة والمالحة
المراجع :
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-1ط.كونتو:الحضارة الفينيقية ،ترجمة محمد عبد الهادى شعيرة ،راجعه:طه حسين القاهرة .مركز كتب
الشرب االوسط 1948.
-2سباستينو موسكاتى:الحضارات السامية القديمة ،ترجمة :السيد يعقوب بكر ،راجعه
محمدالقصاص دار الكاتب العربى .1969
Dimitri Barmaki:Phoenicia and the Phoenicians Beirut 1961.



Donald Harden :the Phoenicians thamed and husden .london 1963.



Sabastino Muuscati,the world of the Phoenicians weidenfeld &Nicolson,London



1968.
Alessandra Nibbi,Ancient byblos reconsidered Oxford 1985.



B.H.Warmingaton :Carthage ,Penguin 1960.



– Madeleine Hours-Miedan,Carthage,presse Universitaire de France (Que saia



je?)1949.

 0110605األسطورة فى الفن اليونانى والرومانى (شعبة اآلثار)
 0110637الحضارة المقدونية ( تاريخ وآثار)
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بتاريخ و حضارة مقدونيا على
اعتبار انها تقع شمال شبه الجزيرة البلقان قريبة من بالد اليونان ،وتاريخ مقدونيا السياسى
والحضارى يرتبط الى حد كبير بشخص فيليب الثانى المقدونى اول ملك مقدونى نجح فى
توحيد المنطقة و االرتقاء بمستواها الحضارى ،فقد عمل جاهدا على االخذ بكل اسباب
الحضارة االثينية .
وتاريخ مقدونيا هو تاريخ صراعها تحت قيادة فيليب الثانى مع بقية العالم اليونانى و على
راسه اثينا،تمهيدا لفرض سيطرته على المدن اليونانية ،ثم االنطالب الى الشرب صوب
االمبراطورية الفارسية .وقد استطاع فيليب عن طريق سيطرته على بالد اليونان ان
يخلخل االطار السياسى و الحضارى للعالم اليونانى بصفة عامة ،ولنظام دولة المدينة
الحرة بصفة خاصة .
المحتوى العلمي:
يتناول المقرر النقاط الرئيسية اآلتية:
 مقدونيا
 الخريطة،الموقع،السطح،االمكانيات
 مقدونيا فى القرنين الخامس و الرابع ب.م.
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 فيليب الثانى ،والملك والملكة
 الشعب المقدونى ،فئاته وطبقاته
 الوضع االقتصادى
 الجيش
 العالقات مع المناطق المحيطة
 فيليب و االسكندر
 فيليب و أثينا
 فيليب والفرس
 المفكرون السياسيون ودورهم فى هذه المرحلة من تاريخ اثينا ومقدونيا مثل :
ارسطو-ايسوكراتيس-ديموسثيس-ايسخينيس
المراجع
 .1يحيى،لطفى عبد الوهاب،دراسات فى العصر الهلينستى،االسكندرية 2002
2. Hammond.N.G.L.,AHistory of Macedonia,vol.1,Oxford,1971.
3. Ellis.J.R.Phlip11 and Macedonian I,perialism,London,1976.
4. Cawkwell.George,Philip of Macedon, London 1978.

 0110617موضوعات عن حضارة اإلسكندرية (شعبة اآلثار)
0110619
0110645

المالحة البحرية فى العالم اليونانى و الرومانى (شعبة اآلثار)
دراسة نقدية تحليلية إلحدى محاورات أفالطون (شعبة الفكر)

المقررات االختيارية من خارج القسم
 0110622تاريخ عام الفنون (شعبة اآلثار)
 0110648فلسفة الجمال عند اليونان و الرومان (شعبة الفكر)

ثانيًا :درجــة الدكتـــــوراه
 المقــررات اإلجبـاريــة
 0110722فـلســــفـة الـــتـاريـخ
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بأهااداف الدراسااة التاريخيااة
ومفهومها ومؤثراتها.
المحتوى العلمي:
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 -1أهداف الدراسة التاريخية
 -2مفهوم الحقيقة التاريخية
 -3مؤثرات على أكتمال الحقيقية التاريخية
 أختالف اهتمامات المؤرخين .
 عدم التزام المؤرخ بدقة التفاصيل.
 انحياز المؤرخ.
 مبالغة المؤرخ .
4الرؤية التاريخية و الربط بين االحداث. بين التخيل التاريخى والتخيل المطلق
 ضوابط التخيل التاريخى
 -5التفسيرات التاريخية
 أتجاهات مختلفة للتفسيرات التاريخية .
 تكامل التفسيرات التاريخية .
 -6الموضوعات التاريخية .
 مفهوم الموضوعية بين التاريخ و العلوم الطبيعية .
 الموضوعية أزاء التكوين الذاتى للمؤرخ .
المراجع
1- A.Michel,la philosophie politique a Rome,1969.
2- J.Briddet,les ideespolitiques des lucain.1964.
3- R.Turean,seneque et les religions orientalees.1967.
 0110774المصادر األدبية لدراسة الفنون اليونانية والرومانية (شعبة األدب)

0110723

الواليات الرومانية فى شمال أفريقيا
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بفترة الحكم الرومانى فى شمال
غرب افريقيا من بعد انتهاء الحروب البونية تماما بتدمير قرطاجة خصمها اللدود فى عام
 146ب.م.
المحتااوى العليمااي :يلقااى هااذا المقاارر الضااوء علااى الوجااود و .منااذ هااذا التاااريخ تحولاات
قرطاجة القديمة لتصبح هى حدود والية افريقيا الرومانية بعد ذلك توسعت امالك الرومان هناااك
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و تمددت هذه الواليات تدريجيا فى شمال افريقيا بعد اقامة مستوطنات رومانية جدياادة هناااك فااى
ظل االمبراطورية ،حيث اصبحت تمتااد ماان قورينائيااة شاارقا حتااى المحاايط االطلسااى غربااا .وقااد
حاولت صبغ هذه المنطقة بالصاابغة الرومانيااة .وفاى القاارن الثااانى الماايالدى اصاابح عاادد اعضاااء
السناتو الذين يمثلون تلااك الواليااة كبياارا و صاااروا يشااكلون غالبيااة االعضاااء الممثليااين للواليااات
الغربيااة .و ماان الناحيااة االقتصااادية صااارت هااذه الواليااة مضاارب المثاال فااى الثااراء ماان خااالل
تصدير كميات هائلة من القمح .وفى القرن الثانى و الثالث الماايالدى انتشاارت المساايحية فااى تلااك
الوالية بسرعة كبيرة و ظهر منها مفكرون مسيحيون بارزون مثل كبريااان و ترتليااان و القااديس
اوغسطين .كما ان االمبراطور ساابتتيموس ساايفيروس مؤسااس االساارة الساايفيرية فااى رومااا كااان
ينتمى اصال الى ليبتس ماجنا فى والية افريقيا .
المراجع :
)(1914-29

1-S.Gsell,Histoire Ancienne de l Afrique du nord &tomes

2-T.R.S.Broughton ,The Romanisation of Africa proconsularis, 1929.
3- Profanelli ,Storia delle province Romane dell Africa,1959.
4- B.E. Thomasson,die statthalter der romischen provinzrn nordafirkas,2 volumrs,1960.
5- L.Teutsch,das Romische stadwesen in nordafrika,1962.
6- Lthowpson and J.Ferguson (eds).Africa in classical antiquity,1969.
7- I.M.BARTON ,AFRICA IN THE ROMAN EMPIRE,1972.
8- C.Lepelly,les cites de lAfrique romaine au bas-Empire 1979.

0110724

الواليات الرومانية فى أوروبا
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب تاريخ التوسع و الحكم الرومانى
فى القارة االوروبية على مدى الفترتيين الجمهورية و االمبراطورية.
المحتااوى العليمااي :ويشاامل هاااذا المقاارر اباارز تلااك الوالياااات مثاال اساابانيا وبااالد الغاااال
(فرنسا)و بريطانيا و بالد الجرمان فى الغرب ،ومناطق االلب فى الوسط و داكيا و بالد اليونان
و الليريااا و بانونيااا و مويسااا فااى شاارب اوروبااا .ونظاارا لضااخامة هااذا المقاارر و تنااوع مفرادتااه
فسيطر فى كل عام تدريس احدى هذه الواليات او المناااطق بالتناااوب حتااى يااتمكن الطالااب ماان
معرفة فكرة تفصيلية عن احااداها و يوصااى بقااراءة مسااحية لبقيااة تلااك الواليااات .و قااد اسااتغرقت
فتوخات هذه الواليات من جانب الرومان فترة زمنية طويلة و استلزمت جهودا كبيرة سياسااية و
عسكرية و تفاوتت درجة التغلغل والنفوذ الرومااانى فيهااا ماان واليااة الخاارى حسااب ظااروف كاال
والية و هى تفاصيل سيتعرض لها الطالب عند دراسة هذا المقرر.
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المراجع :
1-F.F.Abbott and A.C.Johnson Municipal administration in the roman empire.1926.
2- N.Mackie,local administration in Roman Spain A.D14-212,1983.
3- P.Le Roux,larmee romaine et loreganistion des provinces iberiques d auguste a
linvasion de 409,1982.
4- O.brogan ,roman gual,1953.
5- J.J.hatt,histoire de la gaule romaine ,2 me ed ,1970
6- J.F.drinkwater,Roman gaul .1983.
7-W.eck ,die statthalter der germanischen provinzen,1985.
8- A.king ,roman gaul and germany,1990.
9-A.J.Millett ,the Romanization of Britain,1990.
10-A.R.Birely ,the fasti of roman Britain ,1981.
11-D.M.Pippidi,and,I.I.Russuu,inscriptionrs,,daicae romanne,1975.
12-I.Piso,Fsati Provinciae Daciae1,1993.

0110725

شبه الجزيرة العربية فى العصرين اليونانى و الرومانى
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بشبه الجزيرة العربية حيث تحتل
شبه الجزيرة العربية موقعا جغرافيا فريدا على ملتقى الطرب التجارية االقليمية و العالمية البرية
و البحرية فأصبحت بحكم موقعها المركز العالمى الموصل بين اقطار الشرب و الغرب و اصبح
سكانها همزة الوصل الحضارية بين شعوب هذه االقطار ،كما احتلت الجزياارة مكانااة بااارزة فااى
العالم فى مجال انتاط المواد العطرية من لبان ومروبلسم وفااى ذلااك الوقاات كاناات الجزياارة محااط
انظار القوى السياسية المحيطة بها و قااد ازدادت اهميتهااا بعااد فتوحااات االسااكندر االكباار للشاارب
حيث ادرك منذ البداية اهمية الجزيرة و البحار المحيطة بها بالنسبة المبراطوريته.
ثااام ورث البطالماااة و السااالوقيين امبراطورياااة االساااكندرية فاااى الشااارب وورثاااوا معهاااا اهتماماااه
بالجزيرة العربية ونظرا الهتمام البطالمة السلقيين بالتجارة الدولية و الرغبااة فااى الساايطرة علااى
منافااذها فقااد دار صااراع طوياال بينهمااا كااان لااه اثاار واضااح فااى اوضاااع الجزياارة العربيااة فااى
العصريين .
ولهذا تعتبر الفترة الممتدة من القرن الثالث ب.م .الى القرن الثالث الميالدى من الفترات الحيويااة
لتاريخ الجزيرة .
المحتوى العلمي:
مدخل تاريخى
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 اهمية موقع الجزيرة العربية عالقة شبه الجزيرة بالمناطق المجاورة شبه الجزيرة فى كتابات هيرودوت شبه الجزيرة و االتجاه الدولى عند االسكندر االكبر . شبه الجزيرة العربية و الممالك الهلينستية (البطالمة و السلوقيون ) شبه الجزيرة العربية و عالقتها مع دولة البطالمة شبه الجزيرة العربية وعالقتها مع دولة السلوقيين . شبه الجزيرة العربية و الرومان :الرومان و االنباط
 اطماع الرومان فى الجزء الجنوبى من شبه الجزيرة العلربيةاليمن ومركزها الحضارى
 الحملة الرومانية على اليمنالمراجع
 .1عبد الغنى،محمدالسيد ،شبه الجزيرة العربية و مصاار و التجااارة الشاارقية القديمااة –
االسكندرية .1999
 .2يحيااى ،لطفااى عباااد الوهاااب  :العااارب فااى العصااور القديماااة ،دار النهضااة العربياااة
.1988

3. Balgrave,g.w:central and eastern Arabia ,London,6th ed 1985.
4. Bowerosckok,g, roman Arabia Cambridge Harvard press 1983
 0110726تاريخ النظم و التشريعات الرومانية (عصر إمبراطوري)
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمراحل تطور القااانون الرومااانى
مع نهاية العصر الجمهورى و على مدى العصر االمبراطااورى و كيااف صااارت أكثاار شااموال و
تفصيال و تعقيدا لتواكب المستجدات على المستوى االمبراطورية الرومانية الشاسعة .
المحتوى العلمي:
ويتضاامن هااذا المقاارر قااوانين االجااراءات القضااائية للرومااان والهاال الواليااات .كمااا
يتضاامن اباارز الفقهاااء القااانونيين فااى رومااا علااى ماادى العصاار االمبراطااورى واهاام المجموعااات
القانونية المتعاقبة .كما يبرز هذا المقرر ما ترتب على قانون االمبراطور كاراكال المتعلااق بماانح
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المواطنة الرومانية لكل سكان االمبراطورية و المعروف بالدستور االنطااونينى ماان أثااار قانونيااة
فى ارجاء االمبراطورية .ويصل المقرر الى المجموعة القانونية لالمبراطور جستنيان.
المراجع:
rd

1. W.W.Buckland ,Textbook of Roman Law ,3 edn.by P.G.STEIN,1963.
2-J.A.Grook,Law and Life Rome,1976.
3-J.A.C.Thomas,Textbook of Roman Law,1976.
0110727

نصوص تاريخية يونانية و التينية (عصر روماني)
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقاارر إلااى أهميااة هااذه النصااوص التااي تلقااى أضااواء كاشاافة
على تلك االحداث و تفاصيلها ،و تعطى الفرصة للباحث للتعرف على اساااليب كاال مااؤرخ
و منهجااه و ادواتااه وماادى قيمتااه التاريخيااة كمااا تعمااق حاسااة و ملكااة النقااد التاااريخى عنااد
الباااحثيين نكمااا تتاايح للباحااث المقارنااة بااين االساااليب المختلفااة و الخصااائص الممياازة لكاال
مؤرخ.
المحتوى العلمي:
يتناول هذا المقرر عددا من النصوص التاريخية التى ترصد احداث التاريخ الرومانى (فى
العصريين الجمهورى و االمبراطورية) و المكتوبة باللغة اليونانية و كذلك المكتوبة باللغة
الالتينية .
المــراجع :
 .1هناك عدة سالسل مشهورة قامت على نشر و ترجمة النصوص اليونانية والالتينية
التى ظهرت و يستعين بها الباحثون مثل :
Loeb Classical Library (LCL);Bede
0110728



نـــقـوش تـاريـخـيـة يـونـانـيـة
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تحقيااق نااوع ماان التااوازن بااين دراسااة النقااوش
باللغتين اليونانية و الالتينية ،يدرس الطالب فى هذا المقرر النقوش التاريخية باللغة اليونانية بعد
أن درس النقوش الالتينية فى مرحلة الماجستير .
المحتوى العلمي:
وتغطى هذه النقااوش موضااوعات ماان الحضااارتين اليونانياة والرومانيااة فااى المناااطق
المختلفة التى أنتشرت فيها تلك الحضارات السيما فااى شاارب البحاار المتوسااط حيااث كاناات

525

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

اللغة السائدة هى اليونانية ويدرس الطالب فى هذا المقر مجموعة محتارة من هااذه النقااوش
من مناطق مختلفة بالتناوب كل عام .
الـمراجـع
)1-M.Holleaux,Etudes d epigrahie et d histoire greque 1-4(1938-68
epigraphiste;bibliograhie

2-F.Berard,D.Fieissel,P.Petitmenginand M.seve,Guide del
)choisie des epigrahies antiques et medievales(1986

>3-L.Robert,Epigraphie ,in L histoire et ses methods (Encyclopedie de la Pleiade),1961
edn.1981.

nd

4-A.G.Woodhead ,the study of greek inscriptions,2

5-The collections of ancient greek inscriptions in the british museum 1-4(1874-1916).
6-E.Breecia,iscrizioni greche e latine (Alexandria Museum),1911.

0110729

قــراءة و نـشـر الـوثـائـق الـبرديـة
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمي :بعد التدريب الكافى للطالب على التعاماال مااع الوثااائق البرديااة المنشااورة
فى مرحلتى الليسانس و الماجستير يبدا فى هذه المرحلة التعاماال مااع صااور ماان الوثااائق البرديااة
االصلية فى صورتها غير المنشورة و يتم تدريب الطالب فى هذه المرحلة على كيفيااة نشاار هااذه
الوثائق و تقسيمها و قراءتها و التعليق على خطوطها و محتواها و كيفية تأريخها.
المحتوى العلمي:
يتعلم الطالب فى هذا المقرر كافة الجوانب الفنية المتعلقة بنشر الوثائق البردية ،وهااو
ما ستلزم بالضاارورة اجااادة اللغااة اليونانيااة و التاادريب علااى االشااكال المختلفااة للحااروف و
الكتابات و اللهجات فى مختلف الفترات التى يغطيها هااذا العلاام و التااى كتباات فيهااا الوثااائق
الرسمية و معظمها الوثائق الشخصية باللغة اليونانية ،فهذا هو مجال تخصص الباحث فااى
هذا الفرع بعيدا عن الوثائق البردية الديموطيقية و الهيراطيقية و القبطية من نفس الفترة
الـمـراجـع
1-E.Turner,the papyrologist at work,1973.
2-O.Montevecchi,la papirologia,1988.
3-P.W.Pestman,new papyrological primer,1990.

ثانيًا :المقررات االختيارية من داخل القسم
0110712

لغة مصرية قديمة ( ديموطيقى ) (شعبة اآلثار)
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لغة مصرية قديمة ( قبطى )

0110730

محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :التعرف على المرحلة االخيرة من مراحل اللغة المصرية القديمااة و هااى
القبطية و التى كتبت بها معظم نصوص هذه الفترة التى دخلت فيها الديانة السماوية الى مصر.و
ترجع أهمية دراسة القبطية الى أنهااا تحتااوى بصااورة منتظمااة علااى حااروف الحركااة وهااو االماار
الذى لم يكن موجودا من قبل .
المحتوى العلمي:
يقااوم الطالااب بدراسااة حااروف الهجاااء القبطيااة وهااى فااى حقيقااة االماار حااروف الهجاااء
اليونانية مضافا اليها سبعة احاارف مصاارية .ثاام يااتم التعاارف علااى قواعااد اللغااة القبطيااة .وينبغااى
عدم دراسة هذا المقرر دون دراسة اللغة المصرية القديمة (الهيروغليفية).
المراجع :
1- P.Plumlly,Coptic grammar,London,1960.
2- J.Cerny,Coptic etymological dictionary,Cambridge,1976.

0110716

الديانات فى االمبراطورية الرومانية (شعبة اآلثار)

 0110731تاريخ سوريا تحت حكم اليونان و الرومان
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بتاريخ سوريا تحت الحكم اليوناني
والروماني حيث تحتل سوريا مكانة فريدة فى تاريخ العالم بحكم موقعها على ابواب أسيا
و مفترب طرب العالم القديم ،و قد شاهدت أرضها مالم تشاهده اية ارض اخرى ،عدد من
الفاتخين مبتدئة بتحتمس و نبوخذ نصر و االسكندر االكبر ويوليوس قيصر الى خالد بن
الوليد وعاشت تلك الحضارات التى مثلها هؤالء الغازون أو الفاتحون ،أثرت فى تاريخ
وحضارة سوريا و تأثرت بها .
المحتوى العلمي:
يشمل هذا المقرر دراسة:
 الموقع الجغرافى و اثره الحضارى و السياسى
 االطار المكانى
 االطار الزمنى
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 سوريا و اليونان قبل االسكندر االكبر
 سوريا زمن االسكندر
 سوريا فى العصر الهليتستى
 قيام الدولة السليةقية
 التاريخ السياسى للدولة
 النظم الحضارية وتشمل:نشاط اقتصادى-بناء اجتماعى-حياة دينية-نشاط ثقافى-
نظم ادارية
سوريا فى العصر الرومانى
 التاريخ السياسى لسوريا فى العصر الرومانى
 النظم الحضارية وتشمل االقتصاد،المجتمع،الثقافة،الدين،االدارة
الرومان و تدمر
المراجع:
 -1العابد ،مفيد رائف:سورية فى عصر السليوقيين ،دار شمال للطباعة و النشر
1993.
1-DOWNEY,G;A HISTORY OF ANTIOCH IN SYRIA,PRINCETON UNIVERSITY
PRESS,NEW JERSY1961.
2- GLUECK N:THE OTHER SIDE OF THE JORDAN ,AMERICAN SCHOOLS OF
ORIENTAL RESEARCH CAMBRIDGE.
3- GRAINGER,J.D; THE CITIES OF SELEUKID SYRIA,OXFORD.1990.

 0110732تاريخ السودان القديم
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بتاريخ النوبة القديمة فى المنطقااة
الممتدة من بعد اسوان جنوب مصر حتى الشااالل الرابااع جنوبااا ،اى منطقااة وادى النياال االوسااط
كما تضم كذلك منطقة وسط السودان حتى الخرطوم الحالية.
المحتوى العلمي:
وتبدأ هااذه الدراسااة منااذ أن بسااط المصااريون ساايادتهم علااى هااذه المنطقااة خااالل عصاار
الدولة الحديثة حوالى (1080-1550ب.م ).و بعد أنتهاء عصر السيادة المصرية .أذدهرت فااى
المنطقة بعض الممالك المحلية حتى العصور الوسطى .ومن أبز تلك الممالك مملكة كوش التااى
كانت مراكزها الكبرى تتمثل فى نباتا و مروى و كانت منطقة نفوذ هذه الممالك تمتد فى النوبة
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العليااا ماان الشااالل الثااانى حتااى وسااط السااودان.وقد حاادثت منازعااات و صااراعات بااين الملااوك
البطالمة وملوك مروى من أجل السيطرة على النوبة الساافلى وأقاايم عاادد ماان المعبااد هناااك ولمااا
ضم الرومان مصر شهدت تلك المنطقة مزيدا من الصراع بين السلطات الرومانية فى مصر و
بين حكام مروى .ومنااذ بدايااة حكاام الرومااان فااى مصاار قااام الااوالى بترنيااوس عااام 24-25ب.م.
بحملة ضد مااروى وثباات خااط الحاادود بااين مصاار و مااروى عنااد منطقااة هيياارا ساايكامينوس مااع
وجود منطقة عازلة فى النوبة السفلى تحت حكم الرومان كما يتضح من بقايااا و مخلفااات مقااابر
هذه المنطقة .وفى الفترة المتأخرة من االمبراطورية من بعد دقلديانوس تعرضت النوبة الساافلى
و مصر لهجمات و غزو من قبائل البيالميين الذين تقدموا نحو وادى النيل من خالل الصااحراء
الشرقية المصريى .وكذلك فأنه فى الفترة من القرن االول الى القرن السابع الميالدى قاماات فااى
شرب السودان قرب البحر االحمر مملكة االكسوميين و عاصمتها أكسوم و أباارز موانيهااا علااى
البحر االحمر ميتاء أدوليس ومن خالل هذا الميناء كانت لالكسوميين تجارة رائجااة مااع العاارب
و اليونااان و الرومااان و الهنااود وكاناات أكسااوم اقاادم مملكااة أفريقيااة اسااتوائية تقااوم بسااك العملااة
.واعتبارا من القرن الثانى الميالدى تنامت قوة أكسوم و توسعت مناااطق نفوذهاااحتى الصااومال
و بعض مناطق جنوب الجزيرة العربية و تحكموا فااى قاادر كبياار ماان التجااارة الهنديااة منااذ ذلااك
الحين حتى فترة متأخرة من العصر البيزنطى وربمااا ساااهمت االنشااطة العسااكرية لالكسااوميين
جهة الغرب فى السودان القديم فى أسقاط مملكة مروى وقد بلغت ذروة نفوذ االكسوميين خااالل
القرنين الرابااع و الخااامس الميالديااين بعااد تحولهااا اللااى المساايحية و بااروز أكسااوم كااأهم مراكااز
الكنيسة المسيحية االثيوبية .
المــراجـع:
1-W.Y.Adams, Nubia to Africa, 1984.
2-L.Torok.ANRW2.10.1 (1988) pp.107-341.
3-Y.M.Kobishanou, Axum, 1979.

 0110733تاريخ العراق القديم
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بحضارة بالد مابين النهرين
القديمة هى اقرب ما يقرن بحضارة النيل من حيث القدم و الثراء و الطابع المتميز و
استمرار التطور فى مجاالت الفكر و المادة ،وقد ارتبط تاريخ هذه المنطقة ايضا
بالقصص الدينى  ،مثل ما جاء فى قصص التوراه عن اهلها من االشوريين و البابليين و
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عالقاتهم بفلسطين و العبرانيين .هناك ايضا ما سجله الرحالة و المؤرخون الكالسيكيون
عن تاريخ و حضارة هذه المنطقة .
المحتوى العلمي:
 بالد ما بين النهرين منذ فجر التاريخ حتى نهاية العصر الكلدانى .
 اوائل العصور التاريخية –عصر بداية االسرات السمرية
 العصر االكدى
 عصر االحياء السومرى
 دولة بابل االولى
 العصر الكاسى
 اشور
 بابل الكلدانية
 العراب و عالقته باليونان و الرومان
نماذط لما سجله الرحالة و المؤرخون الكالسيكيون عن تاريخ و حضارة المنطقة .
المراجع :
 -1صالح  ،عبد العزيز،الشرب االدنى القديم ،مصر و العراب ،القاهرة .1981،
 -2فخرى ،احمد ،دراسات فى تاريخ الشرب القديم ،الطبعة الثانية ،القاهرة 1963،
 0110710الفن اليونانى والرومانى :دراسة مقارنة (شعبة اآلثار)
 0110734االتجاهات الحديثة فى كتابة التاريخ
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
قببل القرن العشرين كانت كتابة التاريخ تنحو نحو الكتابة فى التاريخ السياسى أوباالحرى تاريخ
الحكااام واهاام احااداث حكمهاام .وكااان المصاادر االساسااى فااى هااذه العمليااة هااو كتابااات المااؤرخين
المعاصرين أوالالحقين عن تلك الشخصيات واالحداث.هذه الكتابة التقليديااة للتاااريخ شااابها أوجااه
نقص وقصور عديدة ابرزها:
أ -عاادم الحياديااة فااى الكتابااة التاريخيااة فااى بعااض تالحيااان و ميلهااا الااى الذاتي اةأكثر ماان
الموضوعية حسب رؤية وتوجه المؤرخ.
ب -أغفاااال او شااابه اغفاااال لااادور الشاااعوب فاااى صاااناعة التااااريخ وكاااأن االحاااداث الكبااارى
اليصنعها سوى القادة .

530

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

ولكن على ماادى القاارن العشاارين و حتااى االن أصاابحت هناااك توجهااات جدياادة و قويااة فااى كتابااة
التاااريخ علااى نحااو مختلف.فمااع تنااامى ووفاارة المااادة الوثائقيااة ماان مصااادر مختلفااة عاان كتابااات
الماااؤرخين مثااال الوثاااائق البردياااة و النقشاااية و العماااالت واالوساااتراكا وغيرهاااا أتخاااذت الكتاباااة
التاريخية منحى أكثر عمقا و تحليال.
فبعد أن كان التاااريخ يكتااب ماان وجهااة النظاار السياسااية الصاارفة بأعتباااره تاريخااا سياساايا يخااص
القااادة و الحكااام اتجهاات الكتابااة التاريخيااة الااى التعمااق فااى النااواحى االقتصااادية و االجتماعيااة
للمجتمعات القديمة على ضوء المادة الوثائقيااة .وأتساامت تلااك الكتابااات الجدياادة بااالتنوع و العمااق
واالختالف وأثارة قضايا تتباين فيها التحليالت ووجهات النظر حسب قراءة المااادة الوثائقيااة.كما
القت هذه المادة الوثائقية الضوء على جوانب أخاارى فااى المجتمعااات كالثقافااة و التعلاايم و الفاان و
الدين .
المراجع
nd

M.Rostovtzetf,the social and economic history of the Hellenistic world 1953,2

1-

ed. 3 vols.
C.Preaux ,l economie royale des lagides.1939.

2-

N.Lewis,life in Egypt under roman rules,1983.

3-

H.I.Bell,culta and greeds in graeco-roman Egypt,1953.

4-

K.W.Butzer,early hydraulic civilization in Egypt,1976.

5-

 المقررات االختيارية
 0110753فلسفة السياسة (شعبة الفكر)
0110719

فنون العصور الوسطى و عصر النهضة (شعبة اآلثار)

0110721

مدخل الى علم النفس ( شعبة اآلثار)

0110735

تاريخ العالقات الدولية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمي:
يهدف هذا المقرر التى تعريااف الطالااب بتاااريخ العالقااات السياسااية الدوليااة الحديثااة باادءا
من مؤتمر فيينا عام  1875حيث تبلور الواقااع الاادولى المعاصاار و انتهاااء بوقتنااا الااراهن .وذلااك
بغية منح الطالب القدرة على تحليل االوضاع السياسااية فااى ضااوء خبرتااه المسااتمدة ماان اطاللتااه
المتعمقة على تاريخ العالقات الدولية .
المحتوى العلمي:
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و ينطوى هذا المقرر على ثالثة قسام رئيسية هى :
القسم االول :
العالقات الدولية فى ظل النسق متعدد االقطاب ()1945-1815
-1

مؤتمر فيينا و أثارهالدولية()1815

-2

العالقات الدولية فى عصر القوميات .

-3

عصر التضافر االوروبى وسياسة المؤتمرات .

-4

سياسات التحالف الدولى فى ظل النسق االوروبى .

أ-

النسق البسماركى .

ب-

تحالفات الحرب العالمية االولى .

-5

الحرب العالمية االولى واثارها الدولية (.)1914

-6

العالقات الدولية خالل حقبة ما بين الحربيين العالميتين (.)1939-1919

-7

الحرب العالمية الثانية و أثارها الدولية .
القسم الثانى :
العالقات الدولية فى ظل النسق الدولى ثنائى االقطاب ()1991-1945
العالقات الدولية خالل مرحلة الحرب الباردة (.)1955-1945
العالقات الدولية خالل مرحلة التعايش السلمى (.)1970-1955
العالقات الدولية خالل مرحلة الوفاب (.)1979-1970
العالقات الدولية الجديدة خالل الحرب الباردة الجديدة ()1985-1980
العالقات الدولية خالل مرحلة الوفاب الجديدة ()1991 -1986
القسم الثالث
العالقات الدولية فى أعقاب تفكك االتحاد السوفيتى (مرحلة ما بعد الحرب الباردة)

-1

النظام العالمى الجديد .

-2

العولمة و الهيمنة .
المراجع:
 -قراءات متنوعة

 .3شعبة الدراسات اليونانية والرومانية
تخصص الفكر اليوناني والروماني
أوالً :درجة الماجستير
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 المقــررات االجبــاريــة
 0110638نصوص فلسفية بلغة يونانية ()1
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى مجموعة مختارة من نصااوص الفلساافة اليونانيااة فااى
لغتها اليونانية بحيث تغطى المراحل المختلفة التى مرت بها الفلسفة اليونانية.
المحتوى العلمي:
يشتمل هذا المقررعلى النقاط اآلتية :
 نصوص مختارة من ديوجينيس االالترسى عن فالسفة ما قبل سقراط. نصوص مختارة من بعض محاورات افالطون نصوص مختارة من بعض كتابات ارسطو نصوص مختارة من مصادرنا عن الفلسفة الرواقية و االبيقورية نصوص مختارة من احد اعمال الفيلسوف السكندرى اليهودى فيلون وعلااى الطالااب ان يتاارجم هااذه النصااوص الااى العربيااة وان يقااوم بااالتعليق عليهااا لغوياااوفلسفيا و تاريخيا
المـراجـع
النصوص اليونانية فى كافة المطبوعات األوروبية و العالمية 0
 0110639نصوص فلسفية بلغة التينية()1
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى دراسة مجموعة من النصوص الالتينية الفلسفية
المختارة من أعمال شيشرون و سينيكا ولوكريتيوس0
المحتوى العلمي:
يشتمل هذا المقررعلى النقاط اآلتية :
 يدرس الطالب فى هذه المادة مجموعة و يجب أن يدرس الطالب من أعمال شيشروننصوصا تبرهن على انتقائية و رواقية و افالطونية مما تتضمنها كتب شيشرون التالية :
"عن الواجبات"
"عن حدود الخير و الشر ".
"األكاديميات"

" "De Officiis
""De Finibus bonorum et malorum
""Academica
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""Tusculanae Disputationes

 و يدرس من أعمال "سينيكا" نصوصا مختارة من أعماله التالية :""De Brevitate vitae

"عن قصر الحياة"
"عن الحياة السعيدة"

""De via Beata

""Quaestiones Naturales

"مسائل طبيعية"

 -كما يجب أن يدرس الطالب مختارات من قصيدة لوكريتيوس "فى طبيعة االشياء"

De

Rerum Natura

بوصف لوكريتيوس ممثل األبيقورية األشهر فى العالم الرومانى.
المـراجـع:
النصوص الالتينية فى كافة المطبوعات األوروبية و العالمية 0
0110640

مناهج البحث الفلسفى
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمنهج العلمى الدقيق فى كتابة
البحث الفلسفى.
المحتوى العلمي:
يجب أن يدرس الطالب فى هذه المادة المنهج العلمى الدقيق فى كتابة البحث الفلسفى
فيبدأ بالمبادئ العامة المتفق عليها فى التوثيق ،ثم يتعرف الطالب عل أهم االتجاهات الحديثة فى
كتابة البحث الفلسفى شكال وموضوعا ،كما يجب أن يقوم الطالب بحصر جميع المنشورات التى
تتناول بالترجمة أو الترجمة و التعليق أو بدون ترجمة المصادر اليونانية واالتينية القديمة 0
يعد الطالب بعد ذلك بحثا أو ورقة بحثية فى أى موضوع من موضوعات الفلسفة اليونانية
أوالرومانية معتمدا على المصادر األصلية والمراجع المقاالت الحديثة تحت إشراف وتوجيه
أستاذ المادة 0
المـراجـع:
1- Meier H., The Lesson of Carl Schmitt: Four Chapters on the
Distinction Between Political Theology and…, University of Chicago
Press, 1998.
2- Kee H.C., Who are the people of God? Early Christian models of
Community, Yale University Press, 1997.
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3- Cameron E., Green M., Making Sense of Change Management: A
Complete Guide to the Models, Tools & Techniques, Kogan Page,2004.
4- Black C. C., Mark: Images of an Apostolic Interpreter, University of
South Carolina Press, 1994
 0110641العالقه بين الفلسفة والدين
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالعالقه بين الفلسفة والدين عند
اليونان والرومان على السواء ،وكذلك العالقة بين الفلسفة والدين عند فالسفة العصور الوسطى
من المسيحيين واإلسالميين على السواء و ذلك لبيان ما إذا كانت الفلسفة تخدم بالفعل الدين و
على أى نحو تخدمه0
المحتوى العلمي:
و يجب أن يدرس الطالب أبرز االمثلة على العالقة بين الدين و الفلسفة عبر العصور على
النحو التالى :
 -1العالقة بين الفلسفة و الدين فى فلسفة كل من سقراط و افالطون و ارسطو0
 -2العالقة بين الفلسفة و الدين فى مذهب فيلون اليهودى السكندرى0
 - 3العالقة بين الفلسفة و الدين عند اوريجينيس0
 -4العالقة بين الفلسفة و الدين عند القديس أوغسطين0
 -5العالقة بين الفلسفة و الدين عند أحد الفالسفة المسلمين0
المـراجـع:
1-Fine , G., Plato 2: Ethics , Politics , Religion and the soul .
Oxford University Press , 1999.
2-Reason and Religion in Socratic philosophy , Oxford University Press,
2000.
3-Frede , M., Monotheism and Pagan Philosophy in Later Antiquity ,
Clarendon Press , Oxford , 1999.
4- Stead CH. , Philosophy in Christian Antiquity , Cambridge
University press , 1994.
Good Child, 2003.

5-Difference in philosophy of Religion , by Philip
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6-Parker , R., Athenian Religion , University of Arkansas , 2002.
7-Wolfson , H.A., Philo: Foundations of religious philosophy in Judaism,
Christianity and Islam, Cambridge , 1948 , 2vols
0110642

العالقة بين الفلسفة و العلم
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالعالقة بين الفلسفة والعلم.
المحتوى العلمي:
يدرس الطالب فى هذه المادة ما يلى:
 -1أوجه الشبه و االختالف بين الفلسفة و العلم0
 -2الفلسفة بوصفها اساسا لكافة العلوم0
 -3الصراع بين العلم و الدين0
 -4الصراع بين العلم واالخالب0
 -5الصراع بين العلم و الفلسفة0
 -6العلية و التفسير فى الفلسفة العقلية.
 -7التمييز بين السياسة فى الدين و السياسة فى الفلسفة0
 -8حدود الفلسفة و العلم0
 -9العلم و الفلسفة العقلية ،العالقة بين اللغة و الفكر و الحالة االنطولوجية
لموضوعات المعرفة0
المـراجـع:
1- Cushing J.T., Concepts in Physics: The Historical Relation
between Philosophy and Scientific Theories
Cambridge University Press , 1998.
2- Harding S.G., MB Hintikka M.B., Reality: Feminist Perspectives on
Epistemology, Metaphysics, Methodology, and Philosophy of Science
Academic publishers ,2003. Kluwer
3-Bechtel W., Philosophy of Science: An Overview for Cognitive
Science Lawrence Erlbaum Associates,1988.
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4- Deleuze G., Guattari F., What Is Philosophy? Columbia
university press, 1996
5- Bechtel W., Philosophy of Mind: An Overview for Cognitive Science
Lawrence Erlbaum Associates,1988.
0110643

فلسفة السياسة عند اليونان و الرومان
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهااادف التعليماااي :يهااادف هاااذا المقااارر إلاااى تعرياااف الطاااالب بنظرياااة السياساااة فاااي فلسااافة
افالطون ،فلسفة ارسطو ،الفلسفة الرواقية ،نظرية السياسة عند شيشرون.0
المحتوى العلمي:
يدرس الطالب فى هذه المادة الموضوعات التالية :
 .1نظرية السياسة فى فلسفة افالطون من خالل "الجمهورية " و "القوانين" و "السياسى" و
"بروتاجوراس"0
 .2نظرية السياسة فى فلسفة ارسطو من خالل "دستور األثينيين" و كتاب "السياسة"0
 .3نظرية السياسة فى الفلسفة الرواقية من خالل "الجمهورية" التى ألفها زينون مؤسس
المذهب0
 .4نظرية السياسة عند شيشرون0
 .5مقارنة كتاب "الجمهورية" بين افالطون و زينون و شيشرون من حيث الظرف
التاريخى و السياسى و من حيث األفكار و المبادئ و من حيث قابلية نظرياتهم
للتطبيق0
المـراجـع:
1- Barker,E. , The Political Thought of Plato and Aristotle , Methuen ,
1960.
2- Kolosko, G. , The development of Plato̓s Political Theory, Methuen,
1986.
3- Rowe, C.J. , and Schofield, M.(eds.), The Cambridge History of Greek
and Roman Political Thought , Cambridge University Press, 2000.
0110644

فلسفة األخالق عند اليونان و الرومان
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محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهااادف التعليماااي :يهااادف هاااذا المقااارر إلاااى تعرياااف الطاااالب بنظرياااات األخاااالب عبااار
العصور الفلسفية.
المحتوى العلمي:
يدرس الطالب فى هذه المادة الموضوعات التالية :
 -1األخالب فى منهج سقراط0
 -2نظرية األخالب عند افالطون من خالل محاوراته ذات الصلة بالموضوعات
األخالقية0
 -3نظرية األخالب عند ارسطو من خالل كتبه 0
أ -األخالب إلى نيقوماخوس ( أو األخالب النيقوماخية )0
ب -األخالب إلى يوديموس (أو األخالب االوديمية )0
ط -األخالب الكبرى 0
 -4نظرية األخالب عند الرواقيين 0
 -5األخالب فى المذهب األبيقورى 0
-6األخالب فى مدرسة الشكاك المتأخرة 0
-7نظرية األخالب عند كل من شيشرون و سينيكا و لوكريتيوس 0
المـراجـع:
1-Annas,J., Platonic Ethics , Old and New , Cornell University Press ,
1999.
2- Burnet, J. , The Ethics of Aristotle , London , Methuen, 1900.
3- Hardie, W.F.R. , Aristotle Ethical theory , 2nd ed. Oxford, Clarendon,
Press, 1980.
0110645

دراسة تحليلية نقدية إلحدى محاورات افالطون
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى أن يختار الطالب تحت إشراف و توجيه استاذ
المادة واحدة من محاورات افالطون ليترجمتها إلى العربية و التعليق عليها من كافة الجوانب
المحتوى العلمي:
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 على الطالب فى هذه الدراسة أن يوضح الفكرة االساسية فى المحاورة 0 و عليه أن يبين مدى نجا افالطون فى توصيل هذه الفكرة 0 على الطالب أن يوضح الهدف من كتابة المحاورة و أن يحدد إلى أى مدى نجحافالطون فى تحقيق هذا الهدف 0
 يجب على الطالب فى هذه الدراسة أن يقدم تحليال لألحداث و الشخصيات و األماكنالواردة فى المحاورة 0
 و بعد أن يفرغ الطالب من تحليل الفكرة االساسية و الهدف من المحاورة و بعد أنيفرغ من تحليل احداثها و شخوصها و اماكنها يجب أن يقدم تقييما أو تعقيبا نقديا
يكشف عن وجهة نظره فى كل ما درسه فى المحاورة 0
المـراجـع:
" -1المأدبة"
" -2ايون"
" -3فيدون"
" -4فايدروس"
" -5السياسى"
" -6الجمهورية"
" -7القوانين"
" -8برتاجوراس"
" -9تيمايوس"
" -10السفسطائى"
" -11هيبياس األكبر"
" -12هيبياس األصغر"

.Symposium
0 Ion
0Phaedon
0Phaedrus
)0Politicus(Statesman
)0Politeia (Republic
). Nomoi (Laws
0Protagoras
0Timaeus
0Sophist
.Hippias Major
0Hippias Maior

 المقــررات االختيــاريــة
0110646

األلوهية فى الفكر الفلسفى اليونانى
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بتصور األلوهية لدى الفالسفة
اليونانيين.
المحتوى العلمي:
يجب على الطالب فى هذه المادة أن يدرس ما يلى :
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 -1تصور األلوهية لدى الفالسفة السابقين على سقراط 0
( األورفية – هيراقليطوس – الفيثاغورية – اكسينوفانيس – انبادوقليس )0
 -2تصور األلوهية لدى سقراط و افالطون و ارسطو 0
 -3تصور األلوهية عند األبيقوريين 0
 -4تصور األلوهية عند الرواقيين 0
 -5اإلله و صفاته و عالقته بالعالم عند فيلون 0
 --6تصور األلوهية لدى كلمنت السكندرى 0
 -7صلة النفس االنسانية عند اوريجينيس بتصوره لأللوهية 0
المـراجـع:
1-Centore F.F., Theism or Atheism: The Eternal Debate,
Ashgate publishing , Ltd , 2004.
2- Cole L.T., The Basis of Early Christian Theism , Kessinger
publishing, 2004.
3- Bunnin , Blackwell Companion to Philosophy , Blackwell publishers
Ltd, 2002.
4- Geisler N.L., The Battle for God: Responding to the Challenge of
Neotheism , Kregel publications , 2001.
5- Thrower J.A., Alternative Tradition: A Study of Unbelief in the
Ancient World , Walter de Gruyter , 1979.
0110647

مفهوم" اإليروس" فى الفلسفة اليونانية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى دراسة مفهوم اإليروس في الفلسفة اليونانية،
وعالقته بالفلسفة األفالطونية ودوره فيها.
المحتوى العلمي:
لدراسة مفهوم "اإليروس" فى الفلسفة اليونانية ينبغى أن يدرس الطالب ما يلى :
 -1نشأة مفهوم اإليروس 0

540

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

( ظهوره فى الشعر اليونانى و االساطير اليونانية ،صورته فى الفن اليونانى ،مكانته
فى الديانة األورفية ،عالقة اإليروس بالصداقة ،ثم اإليروس فى الفكر الفلسفى السابق على
افالطون)0
 -2عالقة "اإليروس" بالجمال عند افالطون0
-3عالقة "اإليروس" بالهوس فى فلسفة افالطون0
"-4اإليروس" و نظرية المعرفة االفالطونية0
 -5دور "اإليروس" فى نظرية افالطون األخالقية
 -6دور " اإليروس" فى نظرية افالطون السياسية0
 -7دور "اإليروس" فى كتاب "الجمهورية" لزينون مؤسس الرواقية0
المـراجـع:
1- Sedley D., The Cambridge Companion to Greek and Roman
Philosophy
Cambridge University Press , 2003.
2- King P., Devere H., The Challenge to Friendship in Modernity,
Routledge (UK) , 2000.

3- Verstraete B.C., Provencal V., Same-Sex Desire and Love in GrecoRoman Antiquity and in the Classical Tradition of the West, Haworth
Press, 2005.
4- Kennedy D. F., The Arts of Love: Five Studies in the Discourse of
Roman Love Elegy, Cambridge University Press,1992

 0110648فلسفة الجمال عند اليونان و الرومان
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى دراسة فلسفة الجمال عند الفالسفة اليونان
والرومان.
المحتوى العلمي:
يتضمن مجال فلسفة الجمال دراسة :
 -طبيعة الجمال.
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 الفنون. التذوب. و لما كانت مصطلح فلسفة الجمال  Aestheticsمشتق من الكلمة اليونانية بمعنى اإلدراكالحسى فإن السؤال الرئيسى الذى يطرحه هذا العلم هو :
 كيف يمكن ل نسان أن يحكم على شيء بأنه جميل ؟ و هل هذا الحكم مؤسس علىقاعدة عقلية أم مجرد إيثار عاطفى ؟
 فلسفة الجمال عند سقراط و أفالطون و أرسطو 0 اإلغريق أول الباحثين فى فلسفة الجمال 0 الرومان يقبلون المعايير التى وضعها األغريق لفلسفة الجمال0المـراجـع:
1- Knight W., The Philosophy of the Beautiful: Being Outlines of the
History of Aesthetics and Its Theory, Kessing Publishing, 2004
2- Mark M., Music Education: Source Readings from Ancient Greece to
Today, Routledge ( UK ), 2002
3-Joughin J. J., Malpas S., The New Aestheticism, Blackwell Publishing,
2004
4- Cooper, Companion to Aesthetics, Routledge University Press, 1995
 0110649دراسة تحليلية ألحد أعمال أرسطو
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى أن يختار الطالب أحد أعمال ارسطو إما فى مجال
الفلسفة الطبيعية ،أو فى مجال المنطق ،أو فى مجال السياسة.
المحتوى العلمي:
 يختار الطالب أحد أعمال ارسطو إما فى مجال الفلسفة الطبيعية (فيختار كتاب الطبيعة Physicsأو "السماء"

De Caelo

المنطق (فيختار إما الطوبيقا
الثانية

Analutica Posteriora

أو األثار العلوية

Topica

Meteorologica

أو التحليالت األولى

) أو فى مجال

Analutica Periora

أوالتحليالت

أو المقوالت  ، ) Categoriaeأو فى مجال السياسة (فيختار من

أعمال ارسطو فى السياسة إما كتابه بعنوان" السياسة

" Politics

أو"دستور األثينين"

Athenian
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 ) Constitutionأو فى مجال األخالب (فيختار الطالب واحدا من مؤلفات ارسطو الثالثة
المباشرة فى األخالب و هى األخالب النيقوماخية و األخالب
األوديمية و األخالب الكبرى )0
 يقوم الطالب بترجمة الكتاب إلى اللغة العربية و التعليق عليه لغويا و فلسفيا و تاريخياتحت إشراف استاذ المادة و التخصص.
 يقوم الطالب بإعداد قاموس مصغر للفرع الفلسفى الذى ينتمى إليه الكتاب الذى يدرسهباللغات الثالثة  :اليونانية ـ اإلنجليزية ـ العربية
المـراجـع:
يختار الطالب من األعمال التالية -:
)̀(Categories
" -1المقوالت"
̀
́

" -2الطوبيقا"
" -3الطبيعة"

̀
 -4عن "النفس" 
̀ώ̓
"-5تاريخ الحيوان" 
" -6األخالب إلى نيقوماخوس" ̓̀ί
" -7األخالب الكبرى"  ̓̀́
" -8األخالب األوديمية" ̓̀̓

" -9السياسة"  ̀́

" -10فن الشعر"  ̔̔̀
 0110627تاريخ الفكر السياسى عند اليونان (شعبة التاريخ)
 0110650الفلسفة فى العصور الوسطى
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقررإلى تعريف الطالب أثر الفلسفة اليونانية على المسحيين
وأصولها في العصور الوسطى.
المحتوى العلمي:
يدرس هذا المقرر النقاط اآلتية:
 أثر الفلسفة اليونانية على المسيحين 0 أصول الفلسفة المسيحية :أ -عيسى عليه السالم و العهد الجديد كأساس للفلسفة المسيحية 0
ب -رسائل القديس بولس 0
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 الفلسفة المسيحية الكالسيكية ( القديمة )0 تطوير أوغسطين للفلسفة المسيحية القديمة و ذلك عن طريق التوفيق بين الفكراليهودى واليونانى ،و مما ال شك فيه أنه تأثر بفكرى األغريق الوثنيين من أمثال افالطون
واألفالطونية الجديدة و كذلك الرواقية.
 فلسفة العصور الوسطىأنسلم .Anselm
بيتر ابيالرد .Peter Abelard
الغزالى.
ابن رشد.
توما األكوينى الذى أعاد تقديم فلسفة ارسطو الى المسيحية.
سكوتوس .Scotus
 عناصر من فلسفة العصور الوسطى فى مذهب ديكارت. عناصر من فلسفة العصور الوسطى فى مذهب بيركلى و جون لوك و ديفييد هيوم.المراجع:
1- Gracia J., Noone T., A Companion to Philosophy in the Middle Ages,
Blackwell Publishing, 2006
2- Evans G. R., Philosophy and Theology in the Middle Ages,
Routledge( UK ),1993
3- Rudolf J., A Short History of Medieval Philosophy, Princeton
University Press, 1967
4- Colish M., The Stoic Tradition from Antiquity to the Early Middle
Ages, Brill Academic Publishing, 1990

 0110651المثالية فى الفكر اليونانى و الرومانى
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقررإلى تعريف الطالب بالنزعة المثالية فى الفلسفة اليونانية
و التى يعد افالطون أشهر روادها على اإلطالب .
المحتوى العلمي:
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يجب أن يدرس الطالب فى هذا االتجاه  :مثالية افالطون فى مذهبه فى النفس و مذهبه فى
نظرية المعرفة و كذلك فى نظرية المثل التى تلعب دورا خاصا و هاما فى كافة جوانب فلسفة
افالطون  ،كذلك يدرس الطالب مثالية افالطون فى رسم مالمح المدينة الفاضلة و اخيرا المثالية
التى ينطوى عليها مذهب افالطون فى األخالب 0
إذا كان افالطون يعتبر بحق رائد المثالية فى الفلسفة العالمية  ،يجب أن يدرس الطالب ايضا
نموذط اخر من المثالية غير المفرطة  ،أو قل التى يمكن تطبيقها من حيث انها ال تظل فى
نطاب التصور وحده كما كانت عند افالطون  ،فيدرس الطالب على سبيل المثال و ليس الحصر
المثالية فى المذهب الرواقى على أن يركز على انتشار هذا المذهب فى العالم الرومانى  ،كما
يجب أن يدرس المثالية فى المذهب األبيقورى من حيث اقبال جماهير عريضة من الرومان
على اعتناقها و اسباب ذلك و نتائجه0
المـراجـع:
1- Brown M., Criticism L., The Cambridge History of Literary Criticism,
Cambridge University Press,
2- Tomuschat C., Human Rights: Between Idealism and Realism,
Oxford University Press, 2003
3- Buxton R., From Myth to Reason?: Studies in the Development of
Greek Thought, Oxford University Press, 1999
4- Langholm O., The Legacy of Scholasticism in Economic Thought:
Antecedents of Choice and Power, Cambridge University Press, 1998
5- Hunter I., Rival Enlightenments: Civil and Metaphysical Philosophy in
Early Modern Germany, Cambridge University Press, 2001

 0110652نظرية الشك بين السوفسطائين و البيرونيين
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقررإلى تعريف الطالب بإرهاصات مذهب الشك فى الفكر
اليونانى قبل السوفسطا ئين وأعالمهم وأسباب ظهور الحركة السفسطائية.
المحتوى العلمي:
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ثم يدرس م ذهب الشك عند ابرز اعالم السوفسطائية مثل" بروتاجوراس" و"جورجياس" و
"بروديكوس" و "ليسيماخوس" و "انتيفون" و غيرهم 0
يدرس الطالب فى هذه المادة اسباب ظهور الحركة السفسطائية و أثرها على المجتمع اليونانى0
ثم يدرس الطالب الشك البيرونى أو الشك أو الشك فى العصر الهللينستى الذى حمل لواءه
بيرون
ثم تلميذه تيمون ثم كراتيس الطيبى 0
ينبغى على الطالب أن يعقد مقارنة بين الشك السوفسطائى و الشك البيرونى من حيث طبيعة
ونوع هذا الشك و من حيث االسباب التى ادت إلى ظهوره واخيرا من حيث الغاية من وراء
هذا الشك 0
المـراجـع:
1- Mates B., The Skeptic Way: Sextus Empiricus's Outlines of
Pyrrhonism, Oxford University Press, USA, 1996
2- Benson H., Socratic Wisdom: The Model of Knowledge in Plato's
Early Dialogues, Oxford University Press, 2000
3- Katz J. J., Sense, Reference, and Philosophy, Oxford University Press,
2003
4- Ahbel-Rappe S., Kamtekar R., A Companion to Socrates, Blackwell
Publishing, 2005
 0110617موضوعات من حضارة االسكندرية( شعبة اآلثار)
 المقــررات االختيارية من خارج الشعبة
0110664

موضوع خاص في األدب اليوناني أو الالتيني (( )1شعبة األدب)

0110653

اليوتوبيا في العصرين الهليني والهللينستى
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقررإلى تعريف الطالب بالمدينة الفاضلة فى العصرين
الهلليني والهللينستي.
المحتوى العلمي:
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يدرس المقرر النقاط الرئيسية اآلتية:
 .1الظرف السياسي و التاريخي للتأليف في هذا الموضوع في العصر الهلليني 0
 .2دراسة لليوتوبيا عند افالطون إعتمادا علي محاورات "الجمهورية" و "القوانين"
و"السياسي"0
 .3الظرف السياسي والتاريخي للتأليف في "الجمهورية" في العصر الهللينستي0
 .4دراسة لليوتوبيا من خالل كتاب "الجمهورية" لزينون مؤسس الرواقية0
 .5دراسة للظروف السياسية والتاريخية في روما في العصر الجمهوري0
 .6دراسة للمبادئ و األفكار السياسية التي يتضمنها كتاب "الجمهورية"‘' Respublica
لشيشرون.
 .7يجب على الطالب أن يقدم فى نهاية دراسته لهذه المادة تعقيبا نقديا فى ضوء ما درس،
و كذلك على الطالب أن يعقد مقارنة بين محاورة "الجمهورية" عند افالطونو كتاب
"الجمهورية" لزينون الرواقى و كتاب "الجمهورية" لشيشرون من حيث الفكرة
األساسية و الهدف من التأليف و مدى نجا كل مفكرمنهم فى بلوغ غايته0
المـراجـع:
1- Bobemich C., Plato's Utopia Recast: His later Elhics and
Politics, Clarendon Press, 2002
2- Schofield M., The Sotic Idea of The city, Cambridge University Press,
1991
3- Finley M. I., Utopianism Ancient and Modern in the use and abuse of
History, London, 1975
 0110654األصول الشرقية فى الفلسفة اليونانية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقررإلى تعريف الطالب بالعلم الطبيعى فى الفلسفة اليونانية
و صلته بالكونيات ،األصول الشرقية في تطور مفهوم األلوهية في الفكر الفلسفي اليوناني.
المحتوى العلمي:
يدرس المقرر النقاط الرئيسية اآلتية:
 -1العلم الطبيعى فى الفلسفة اليونانية و صلته بالكونيات عند المصريين و البابليين
قديما ( طايس – انكسمندروس – هيراقليطوس – فيثاغورس – افالطون )0
 -2تأصيل مفهوم اللوجوس " Logosالكلمة أو العقل" فى الفكر اليونانى على وجه
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العموم ( يتضمن هذا الموضوع دراسة اللوجوس كإله مساعد أو إله ثان إبتداءا من
الحضارة البابلية و مرورا بالحضارة المصرية ثم ظهور هذا المفهوم عندهيراقليطوس ثم عند
افالطون و بعد ذلك مفهوم اللوجوس فى الفلسفة الرواقية بوصفه مطابقا ل له  ،ثم مفهوم
اللوجوس فى مذهب فيلون حيث أن لفيلون مذهبا خاصا به و انتهاءا باللوجوس فى تاسوعات
افلوطين )0
 -3األصول الشرقية لتصور مفهوم األلوهية فى الفكر الفلسفى اليونانى 0
 -4األصول الشرقية فى محاورات افالطون 0
 -5األصول الشرقية ألبرز أعالم الفلسفة الرواقية من حيث الشخصيات و المذاهب 0
 -6األصول الشرقية لمذهب فيلون و ال سيما من خالل أعماله -:
أ" -عن خلق العالم"

De Opifficio Mundi

ب"-البعثة إلى جايوس"
ط" -ضد فالكوس"
د" -حياة موسى"

Legatio ad Gaium

In Flaccum
Vita Mosis

المـراجـع:
1- Cornford F. M., From Religion to Philosophy, 1991
2- Billington R., Understanding Eastern Philosophy, Routledge ( UK ),
1997
3- Collinson D., Plant K., Wilkinson R., Fifty Eastern Thinkers,
Routledge
( UK ), 2000
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ثانيًا :درجـة الدكتــوراه
 المقــررات االجـباريـــة
 0110736نصوص فلسفية بلغة يونانية()2
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقررإلى تعريف الطالب بمجموعة مختارة من نصوص
الفلسفة اليونانية فى لغتها اليونانية بحيث تغطى المراحل المختلفة التى مرت بها الفلسفة
اليونانية.
المحتوى العلمي:
يدرس هذا المقررالنقاط اآلتية:
 -1نصوص مختارة من ديوجينيس الالئرسى

Diogenes Laertius

عن فالسفة ما قبل

سقراط .
 -2نصوص مختارة من بعض محاورات افالطون 0
 -3نصوص مختارة من بعض كتابات ارسطو 0
 -4نصوص مختارة من مصادرنا عن الفلسفة الرواقية و االبيقورية 0
 -5نصوص مختارة من أحد أعمال الفيلسوف السكندرى اليهودى فيلون 0
و على الطالب أن يترجم هذه النصوص إلى اللغة العربية و أن يقوم بالتعليق عليها لغويا و
فلسفيا و تاريخيا 0
المـراجـع:
1- Plato: Apology, Crito, Gorgias, Ion, Laws, Protagoras, Republic,
Statesman, Symposium. (Loeb).
2- Aristotle: Eudemain Ethics, Nicomachian Ethics, Metaphysics,
Physics, Politics. (Loeb).
3-Diogenes Laertius, The lives of the most eminent philosophers
Translated by R. D. Hicts, 1925 (Loeb).
4-De Vogel C.J., Greek Philosophy, Texts with notes and
explanations, Leiden, 1964, 3.vol.
* النصوص اليونانية المنشورة فى كافة المطبوعات األوروبية و العالمية0
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 0110737نصوص فلسفية بلغة التينية()2
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقررإلى استكمال الطالب فى مرحلة الدكتوراه ما بدأه فى مادة
النصوص الفلسفية باللغة االتينية فى مرحلة الماجيستير حيث يدرس نصوصا مختارة من
أعمال شيشرون خصوصا األعمال الفلسفية كما يدرس من أعمال سينيكا نصوصا مختارة
من أعماله فى مجال األخالب و الطبيعة0
المحتوى العلمي:
 يترجم الطالب فى هذه المرحلة أ حد كتابات شيشرون أو سينيكا الفلسفية كامال إلى اللغةالعربية مع تقديم شروحا و تعليقات على هذا الكتاب و تعريفا بقيمته الفلسفية على أن
يشمل التعليق كافة الجوانب اللغوية و الفلسفية و التاريخية ،وينبغى على الطالب بعد أن يفرغ
من ترجمة أحد كتابات شيشرون أن يبين جهود شيشرون فى نقل الفلسفة اليونانية إلى العالم
الرومانى  ،و فى حالة ترجمته ألحد أعمال سينيكا الفلسفية
 على الطالب أن يبحث فى تعليقه على سينيكا بوصفه أشهر ممثل للفلسفة الرواقية فىمرحلتها المتأخرة فى العالم الرومانى0
المـراجـع:
1- Cicero: De Finibus, De legibus, De Officiis, De Republica,
Tusculanae Disputationes. (Loeb).

2- Seneca: Epistulae Morales, Naturlaes Questiones,
De Tranquillitate Animi.(Loeb).

* النصوص الالتينية المنشورة فى كافة المطبوعات األوروبية0
 0110738الفلسفة اليهودية القديمة
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بمذهب فيلون السكندرى اليهودى
بوصفه أول من استخدم الفلسفة فى خدمة الدين اليهودى واستخدم التأويل الرمزى فى شر
تعاليم التوراة0
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المحتوى العلمي:
الموضوعات التى ينبغى للطالب أن يدرسها فى هذه المادة هى على النحو التالى -:
 -1الخلفية التاريخية لدراسة مذهب فيلون 0
 -2الدور الذى لعبته الجغرافيا فى مذهب فيلون ( دور األسكندرية و اثينا و روما و
أورشليم )0
 -3هل فيلون فيلسوف أم متصوف أو مؤول ؟
 -4نظرية فيلون فى خلق العالم 0
 -5مذهب فيلون فى اللوجوس 0 Logos
 -6التأويل الرمزى عند فيلون 0
 -7األخالب فى مذهب فيلون 0
 -8إرهاصات الفكر المسيحى المبكر فى كتابات فيلون0
المـراجـع:
1- Sandmel S., Philo of Alexandria, An introduction, New York, 1979.
2- Jacobs Louis, The Jewish Religion, A Companion,
Oxford University Press, 1995.
3- Anne Mary Perkirs, Coleridge's Philosopy: The Logos as unifying
Principle , Oxford University Press, 1994.
 0110739مصر فى كتابات الفالسفة اليونان
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بالقيمة الحضارية لمصر و دورها
الرائد فى إرتقاء التصور الفلسفى لدى فالسفة اليونان.
المحتوى العلمي:
يجب أن يدرس الطالب ما يلى -:
 -1مصر فى مصادر الفلسفة اليونانية السابقة ةعلى سقراط :المصادر اليونانية و
الالتينية على السواء
 -2مصر فى كتابات افالطون  :وتشمل أربعة محاور رئيسية :
أ -تأكيد افالطون على التراث المشترك بين مصر و اإلغريق 0

551

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

ب -العدو المشترك بين مصر و اإلغريق 0
ط -القسم بكلب مصر فى محاورات افالطون و دالالت هذا القسم 0
ء -مصر كنموذط يحتذى 0
 -3مصر فى كتابات ارسطو :
التناول المعتدل للقوانين فى مصر من خالل مؤلفاته فى السياسة و أهمها كتاب "السياسة"
و "دستور األثينيين"0
 -4دراسة مقارنة لدالالت ذكر مصر بين أفالطون و أرسطو 0
 -5مصر فى كتابات فيلون اليهودى السكندرى :
 -6موقف مختلف تماما عن مواقف فالسفة اليونان 0
المـراجـع:
1- Bonnefoy Yves, Greek and Egyptian Mythology, University of
Chicago Press, 1992.
2- Burnet John , Early Greek Philosophy, Kessinger Publishing,
2003.
3- Sharman Julian, History of Swearing, Ayer Publishing.
4- Gayer John G. editor, Curse Tablets and Birding Spelts from the
Ancient World, Oxford University Press, 1999.
 0110740شراح أفالطون و أرسطو فى اإلسكندرية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بأفالطون وشراحه وأتباعه.
المحتوى العلمي:
و يدرس الطالب فى هذه المادة الموضوعات اآلتية
 -1افالطون و األكاديمية 0
 -2شرا افالطون و اتباعه فيما يعرف باألفالطونية الجديدة المتأخرة :
أ -فورفوريوس  :المعروف لنا بأنه ناشر تاسوعات أفلوطين  ،و يقدم فورفوريوس مسحا
لمذهب بعض األفالطونين المتأخرين حول األلوهية عالوة على شروحه على محاورات
أفالطون 0
ب -إيامبليكوس  :الذى امتدحه االمبراطور جوليانوس و وصفه بالفيلسوف العظيم الذى
ال يقل شأنا عن أفالطون0
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ط -بروكلوس  :حيث أنه فى بداية القرن الخامس الميالدى تم إحياء األفالطونية فى مدينة أثينا
على يد بلوتارخوس الذى جاء من بعده سيريانوس و كان كالهما استاذا لبروكلوس الذى جاء
من االسكندرية الى اثينا لكى يدرس الفلسفة.
د -داماسكيوس  :و قد كتب مؤلفا عن أسئلة و أجوبة حول المبادئ األولى فى محاورة
" بارمنيدس " ألفالطون 0
 -3أرسطو و اللوكيون :
حيث يدرس الطالب أهتمامات أرسطو و مؤلفاته و تأسيسه للوكيون ثم يدرس أعالم
اللوكيون و على رأسهم " ثيوفراستوس " و "يوديموس" و "ارستوكسينوس التارنتى"
و"ديكايارخوس المسينى" ثم أشهر تالميذ "ثيوفراستوس" و هو "ديمتريوس الفاليرى" الذى
اشرف على مكتبة االسكندرية فيما بعد.
 -4مترجمو وشرا أرسطو من نهاية القرن األول ب 0م و حتى نهاية القرن السادس الميالدى0
أ -اركسينارخوس السلوقى ( أواخر القرن األول قبل الميالد )0
ب -ارستوكليس السكندرى ( النصف الثانى من القرن الثانى الميالدى )0
ط -جالينوس (200 -130م )0
د -اإلسكندر األفروديسى ( ولد فى النصف الثانى من القرن الثانى الميالدى )0
ه – فورفوريوس ( ولد فى 233م )0
و -مارينوس فيكتورينوس ( عاش فى القرن الرابع الميالدى )0
ز -ثامستيوس ( 388 – 317م )0
 أمنيوس بن هرمياس ( ازدهر فى النصف االول من القرن السادس الميالدى).ط -سمبليكيوس ( اواخر القرن الخامس الميالدى).
ك -يحيي النحوى ( المولود باالسكندرية 530م).
المـراجـع:
1- Baltussen Han, Theophrastus against the Presocratics and Plato:
Peripatatic Dialectic in the De Sensibus, Brill Academic Publishers,
2000.
2- Arnold T., The Legacy of Islam, Oxford University Press, 1931.
3- Chroust A. H., Aristotle, New light on his life and on some of his lost
works, vol I, London, 1973.
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4- Jaeger F., Aristotle: Foundamentals of the history of his development,
Oxford, 1934.
 -5عبد م محمد فتحى  ،مترجمو و شرا أرسطو عبر العصور  ،دار الوفاء للطباعة والنشر،
.2001
 0110741الفلسفة فى العالم الرومانى
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بالمفكرين الرومان أصحاب محاوالت
نقل الفلسفة اليونانية إلى العالم الرومانى و أبرزهم "شيشرون" بطبيعة الحال و كذلك المفكرين
المصنفين كفالسفة حقيقيين من أمثال "سينيكا" و "ابكتيتوس" و "ماركوس أوريليوس"0
بأفالطون وشراحه وأتباعه.
المحتوى العلمي:
أما فيما يتعلق بشيشرون فيجب على الطالب أن يدرس و يبحث فى
 اإلشكالية التى تحيط بشيشرون  :هل هو رواقى أم إنتقائى أم أفالطونى مع محاولة نسبمذهب فلسفى متكامل قدر وأما فيما يتعلق بسينيكا و ابكتيتوس و ماركوس أوريليوس.
-

على الطالب دراستهم بوصفهم فالسفة رواقيين يمثلون القلسفة الرواقية فى مرحلتها
الثالثة و األخيرة فى العالم الرومانى 0

 يدرس الطالب أيضا إنتشار المذهب األبيقورى فى العالم الرومانى و أسباب ذلك و نتائجهمع التركيز على " لوكريتيوس " بوصفه أشهر ممثل لألبيقورية فى العالم الرومانى 0
 يجب أن يختتم الطالب دراسته للفلسفة فى العالم الرومانى بدراسة العالقة بين الظرفالسياسى و التاريخى فى روما و إتخاذ جانب المعسكر الرواقى أو المعسكر األبيقورى بوصفهما
أكبر ايدولوجيتين فى ذلك الوقت0
المـراجـع:
1- Johansen Karsten Friis, A History of Philosophy from the beginning to
Augustine, translated by Henrik Rosenmeier, London and New york,
1998.
2- Barnes Jonathan, Plato and Aristotle in Rome, Oxford University
Press, 1999.
3- Griffin Miriam T., Philosophy and Power in the Graeco-Roman world,
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Oxford University Press, 2002.
4-LongA. A., from Epicurus to Epictetus, studies in Hellenistic and
Roman philosophy, Oxford University Press, 2006.
5- Maslowski T., The Chronology of Cicero's Anti-Epicureanism,
Eos Lxii, 1974.
 0110742أثر الفلسفة اليونانية على الفالسفة المسيحيين
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بتتبع مؤثرات الفلسفة اليونانية على
الفكر المسيحى المبكر.
المحتوى العلمي:
يدرس الطالب فى هذه المادة الموضوعات التالية :
 -1مؤثرات الفالسفة اليونان منذ النشأة و حتى أرسطو على الفكر المسيحى :و أبرز
هوالء فيثاغورس وهيراقليطوس وأنكساجوراس ثم أفالطون وأرسطو.
 -2تأثير المدارس الهللينستية على الفكر المسيحى حيث للرواقية بصفة خاصة السبق
فى هذا المجال نظرا للصلة الوثيقة بينها و بين المسيحية خاصة فى مجال األخالب0
 -3إ رهاصات الفكر المسيحى المبكر عند فيلون اليهودى السكندرى :
دراسة فيلون بوصفه واضع األسس األولى للمسيحية حيث كان المفكرون المسيحيون
األوائل أمثال ( أوريجين ) و ( أبيفانيوس ) و ( كليمنت السكندرى ) و (القديس بولس)
قد قرأوا كتابات فيلون و كانوا يعتبرونه أخا فى اإليمان0
 -4أفلوطين و المسيحية :حيث يدرس الطالبمدى تأثير أفلوطين على المفكرين المسيحيين
و تمكينهم من التفكير بطريقة فلسفية عقلية أكثر من ذى قبل 0
كما يدرس الطالب فى هذا المجال أثر أفلوطين على القديس أوغسطين بصفة خاصة نظرا ألن
أفلوطين كان اكثر األفالطونيين تأثيرا فى المسيحية و خصوصا فى القديس أوغسطين0
المـراجـع:
1- Ferguson E., Backgrounds of Early Christianity, Wm. B. Eerdmans
publishing, 2003.
2- Henry Chadwick, The Early Church, Penguin, 1994.
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3- M. Mussbaum, The therapy of Desire, Princeton, 1994.
4- Jaeger W., The Theology of the Early Greek philosophers, Oxford,
1947.
 0110743أثر الفلسفة اليونانية على الفالسفة المسلمين
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بتتبع مؤثرات أصول الفقه والفلسفة
اإلسالمية وعالقتها بالعقيدة على الفكر اإلسالمي وعالقته بالعقيدة وآراء فالسفة المسلمين..
المحتوى العلمي:
يهتم هذا المقرر بدراسة النقاط الرئيسية اآلتية:
 .1أصول الفقه و عالقته بالفلسفة اإلسالمية0
 .2ما هى العقيدة و ما عالقتها بالفلسفة ؟
 .3هل الفلسفة كفر (حالل أم حرام) ؟
 .4رأى ابن تيميه فى الفلسفة و الفكر اليونانى 0
 .5رأى الغزالى فى الفلسفة و الفكر اليونانى 0
 .6ابن رشد و عالقته بالفلسفة اليونانية و خصوصا أرسطو 0
 .7الكندى بوصفه أول فيلسوف إسالمى و عربى  ،دور الكندى فى التوفيق بين
األفالطونية الجديدة و المشائية مع الفكر اإلسالمى و هو واضع أسس الفلسفة
اإلسالمية0
 .8ابن سينا و أهميته فى الفلسفة اإلسالمية  ،إهتمامه بالجانب العلمى و تأليفه فى
مجال المنطق و الطبيعة و علم النفس و الهندسة و الفلك و الحساب و الموسيقى و
الطب0
 .9من هو الفارابى و لماذا هو مهم ؟
 .10الفارابى كفيلسوف إسالمى  -شهرته بالمعلم الثانى بعد أرسطو بسبب شروحه
العظيمة العمال أرسطو -تأثيره على ابن سينا -العالقة الفلسفية بينه وبين فالسفة
اليونان خاصة أفالطون و أرسطو
المـراجـع:
1- Morewedge Parviz, Neoplatonism and Islamic Thought, State
University of New york, 1992.
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2- Fakhry Majid, Al-Farabi, Founder of Islamic Neoplatonism ( his life,
works, and influence ), Great Islamic thinkers edition, One world
press, 2002.
3- I M N A L – Jubouri, History of Islamic philosophy with view of
Greek philosophy and Early History of Islam, Authors on line Ltd,
2004.
 أثر الفلسفة اليونانية على الفلسفة الحديثة0110744
محــــاضـرات
 ســــاعة معتمدة2
 يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بأثر المدارس الفلسفية المبكرة:الهدف التعليمي
.والمتأخرة على الفلسفة الحديثة
:المحتوى العلمي
:يهتم هذا المقرر بدراسة النقاط الرئيسية اآلتية
0 أثر الطبيعيين األوائل على فالسفة العصر الحديث0  أثر سقراط فى الفلسفة الغربية الحديثة0  أثر أفالطون فى الفلسفة الحديثة أثر المدارس الفلسفية المتأخرة خاصة الرواقية و االبيقورية فى الفلسفة الحديثة و، كوبرنيكوس، كارل ماركس، ديفيد هيوم،  ايمانويل كانط، ديكارت:خاصة على
 وغيرهم...  نيتشه،جاليليو
:المـراجـع
1- Scruton Roger, A short history of Modern philosophy, Routledge
( UK ) press, 2001.
2- Griggs Edward Howrd, philosophy of Plato and its relation to Modern
life 1910, Kessinger Publishing, 2003.
3- Kohanski Alexander Sissel, The Greek Mode of Thought in Western
philosophy, Fairlegih Dickinson University Press, 1984.
4- Kenny Anthony, The Oxford illustrated History of Western
philosophy, Oxford University Press, 2001.
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 المقـررات االختياريـــة
 0110745نظرية الفن فى الفلسفة اليونانية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بنظرية الفن في فلسفة أفالطون من
خالل محاوراته ،باإلضافة إلى نظرية أرسطو فى الفن.
المحتوى العلمي:
يهتم هذا المقرر بدراسة النقاط الرئيسية اآلتية
 -1يدرس الطالب نظرية الفن فى فلسفة أفالطون من خالل محاوراته ال سيما محاورة "
إيون" للتوصل إلى حل لقضية رئيسية للفن طرحها أفالطون فى هذه المحاورة و هى  :هل الفن
أو أى إبداع يصدر عن علم و معرفة أم عن وحى وإلهام ؟
 فى هذه الحالة يجب على الطالب دراسة المحاورة و تحديد الفكرة األساسية التى تدورحولها وتحديد الهدف الذى كتب من أجله أفالطون المحاورة و أخيرا إلى أى مدى نجح أفالطون
فى تحقيق هذا الهدف0
 كما يجب على الطالب أن يدرس موقف أفالطون من الفن فى محاورة " الجمهورية " وغيرها مما يؤسس عليه أفالطون نظريته األشهر فى اليوتوبيا أو المدينة الفاضلة.
 ويجب أن يدرس الطالب موقف أفالطون من الفن على وجه العموم و الشعر والموسيقى على وجه الخصوص0
 -2نظرية أرسطو فى الفن  :الشعر و الموسيقى و الدراما و الخطابة من خالل كتاب "فن
الشعر"0
المـراجـع:
1- Atwill Janet M., Rhetoric Reclaimed: Aristotle and the Liberal Arts
tradition, Cornell University Press, 1998.
2- Moravcsik G., Plato on Beauty, wisdom and the arts, New Heaven,
Yale University Press, 1990.
3- Ferrari G. R. F., Plato and Poetry in the Cambridge History of Literary
criticism, Cambridge University Press, 1989.
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 0110746النساء الفالسفة
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بمجموعة من نساء الفالسفة في
العصور الوسطى وفي العصر الحديث.
المحتوى العلمي:
يهتم هذا المقرر بدراسة النقاط الرئيسية اآلتية
 هيباتيا  415 – 370م – عالقتها باألفالطونية الجديدة – لماذا هى شهيدة الفلسفة -و مؤلفاتها فى الفلسفة و الرياضيات – الدراسات الحديثة التى إهتمت بهباتيا0
 النساء الفالسفة فى العصور الوسطى :* روزويثا  ( Rosewithaازدهرت  900م )0
* موراساكى شكيبو 1000 ( Murasaki Shikapuم)0
*هلدجارد ( 1100م )0
*باتريشيا الناصرية ( 0)1200
*مرجريت النافارية (1300م )0
*جوليان النرويجية (1400م )0
*تريزا ( 1500م )0
*مارجريت مور ( 1600م )0
*النساء الفالسفة فى العصر الحديث 0
*اإلنجليزية 1672 – 1613 ( Bradstreet Annم)0
*األلمانية  :إاليزابيث ( 1680 – 1618م)0
*اإلنجليزية  :مارجريت كافيندش 1673 -1623( Margrate Cavendishم)0
*ليدى مارى شيبرد – إنجليزية (  1847 -1777م )0
المـراجـع:
1- Taylor Joan E., Jewish Women philosophers of first century
Alexandria, (Philo̕s Therapeutae Reconsidered), Oxford University Press,
2006.
2- Waithe Mary Ellen, A History of Women philosophers, Vol.I, Kluwer
Academic publisher, 1987.
3- Amore Khan, Hypatia, Advanced Marketing Techno publisher, 2001.
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 0110747األسطورة و التاريخ فى محاورات أفالطون
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف ذها المقرر لتعريف الطالب بمناهج البحث الفلسفى ،حيث ينبغى
على الطالب تتبع االسطورة والتاريخ فى محاورات أفالطون إجماال مع بيان الدور الذى تلعبه
األسطورة فى المحاورة.
المحتوى العلمي:
يهتم هذا المقرر بدراسة النقاط الرئيسية اآلتية
-

يقوم الطالب فى هذه المادة بدراسة تستوجب معرفة بمناهج البحث الفلسفى ،حيث ينبغى

عليه تتبع االسطورة و التاريخ فى محاورات أفالطون إجماال مع بيان الدور الذى تلعبه
األسطورة فى المحاورة و كيف يصنع أفالطون األسطورة من أجل تحقيق غايته من عرض
قضية فلسفية معينة ،و كذا بيان الدور الذى يلعبه الظرف السياسى و التاريخى فى طر قضايا
بعينها و الدور الذى يلعبه التاريخ بصفة عامة فى توجيه أراء أفالطون وجهة معينة مثل
أسطورة (الكهف) فى محاورة "الجمهوورية " ،و أسطورة (اطلنطس) فى محاورة "تيماوس"
إلى أخر ذلك ،مع مراعاة موازاة الظروف السياسية و التاريخية التى تمثل خلفية ال غنى عنها
فى فهم موضوع و فكرة المحاورة و الغاية من كتابتها0
المـراجـع:
1- Nicholson G. , Plato̕s Phaedrus: The Philosophy of Love, Purdue
University Press, 1998.
2- Brisson L., How Philosophers saved Myths: Allegorical interpretation
and Classical Mythology, University of Chicago Press, 2004.
3- Baracchi Claudia, Of Myth, Life, and War in Plato̕s Republic, Indiana
University press, 2001.
 0110748دراسة نقدية بين األكاديمية و المشائية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بأكاديمية أفالطون ،االكاديمية الجديدة،
أنصار االفالطونية الجديدة المتأخرة فى اإلسكندرية ،مدرسة أرسطو وشراحها.
المحتوى العلمي:
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يدرس الطالب فى هذه المادة الموضوعات األتية :
 -1اكاديمية أفالطون  ،تأسيسها  ،منهجها  ،هدفها  ،أهم خصائصها0
-2االكاديمية الجديدة و دراسة الصفات الغالبة عليها  ،دراسة مدى اتباعها للتقليد األفالطونى
القديم و مدى اضافتها إلى هذا التقليد  ،و دراسة أشهر اعالمها0
 -3أنصار االفالطونية الجديدة المتأخرة فى اإلسكندرية و أبرز محاوالتهم الفلسفية0
 -4اللوكيون  ،مدرسة أرسطو  ،تأسيسها منهجها  ،هدفها و أهم خصائصها 0
 -5المحاوالت الفلسفية لشرا أرسطو فى اإلسكندرية0
 -6إعداد مقارنة بين توجه المدرستين و صفاتهما و أثرهما عبر العصور0
المـراجـع:
1- Taylor A. E., Plato: the man and his work, Courier Dover publications,
2001.
2- Blumenthal H. J., Aristotle and Neoplatonism in late Antiquity
(interpretation of the De Anima), Gerald Duck worth and Co. Ltd,
1996.
3- Kramer Hans J., Plato and the foundation of Metaphysics, Suny press,
1990.
4- Reale G., A History of Greek philosophy: Plato and Aristotle, Caton
Albany State University of New york press, 1990.
 0110749الفيثاغورية الجديدة
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بتمهيد عن فيثاغورس و اتباعه األوائل
من مؤسسى الفيثاغورية القديمة ،وأهم مالمحها وإحيائها في شكل " الفيثاغورثية الجديدة" 0
المحتوى العلمي:
 يدرس الطالب أهم المالمح الفلسفية للفيثاغورية مثل نظريتهم فى األعداد كمبادئللموجودات – نظرياتهم الهندسية – نظرية التناغم –نظريتهم فى التناسخ0
 ثم يدرس الفيثاغورية بوصفها مدرسة دينية و أخالقية  ،و يدرس فى هذا الجانبالمحرمات الفيثاغورية و التفسيرات المختلفة لهذه المحرمات و دالالت تحريمها0

561

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

 ثم يدرس الطالب إحياء الفيثاغورية فى ثوبها الجديد (الفيثاغورية الجديدة) إبتداءا منالقرنين الثانى و األول قبل الميالد و حتى القرن الثانى الميالدى و ذلك من خالل الشخصيات
التالية :
 اوكيلوس 0Ocellus ارخيتاس 0Archytas نجيديوس 0Nigidius موديراتوس 0Moderatus اإلسكندر بوليستور 0Alexander Polyhistor كوينتوس سكستوس 0Quintus Sextusالمـراجـع:
1- Taylor Thomas, Ocellus Lucanus ( on the nature of the universe ) and
extracts from Taurus, Julius Firmicus Maternus and Proclus,
philosophical research society, 1996.
2- Haffman Carl A., Archytas of Tarentum, Pythagorean, philosopher,
and Mathematician king, Cambridge University press, 2005.
 0110750مفهوم " اللوجوس " فى الفلسفة اليونانية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بمصطلح "لوجوس" λόγος
وداللتة الفلسفية الخاصة ،و قيمتة الدينية و الفكرية.
المحتوى العلمي:
يهتم هذا المقرر بدراسة النقاط اآلتية:
يهتم هذا المقرر بدراسة مفهوم اللوجوس على النحو التالى :
 مفهوم اللوجوس فى حضارات الشرب األدنى القديم 0 مفهوم اللوجوس فى فلسفة هيراقليطوس0 مفهوم اللوجوس فى محاورات أفالطون0 مفهوم اللوجوس فى المذهب الرواقى0 مفهوم اللوجوس فى مذهب فيلون0 -مفهوم اللوجوس فى تاسوعات أفلوطين0
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 مفهوم اللوجوس فى الفكر المسيحى المبكر ،خاصة عند كلمنت السكندرىوأوريجينيس
المـراجـع:
1- Winston David, Logos and Mystical Theology in Philo of Alexandria,
Hebrew Union College, Cincinnati, First edition, 1985.
2- Rescher Nicholas, Cosmos and Logos ( studies in Greek philosophy ),
Ontos Verlag, 2005.
3- Heiser John H., Logos and Language in the philosophy of Plotinus,
Edwin Mellen press, 1991.
4- Menn S., Plato on God as Nous, Southern Illinois University Press,
1995.
 0110751األفالطونية الجديدة
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بالمحاولة التى قام بها أتباع أفالطون فى
وضع فلسفة دينية أو دين متفلسف فيما يعرف باألفالطونية الجديدة0
المحتوى العلمي:
يهتم هذا المقرر بدراسة النقاط اآلتية:
 األصول األفالطونية فى هذا المذهب0 نومنيوس ( القرن الثانى الميالدى ) أشهر األفالطونيين السوريين0 أمونيوس ساكاس (  250 -175م ) أبرز األفالطونيين فى اإلسكندرية0 أفلوطين (  270 – 205م )0منهجه الصاعد والهابط  ،نظريته فى الفيض و الصدور ،نظريته األخالقية0
 فورفوريوس :أهم شرا أفالطون ( نهاية القرن الثالث و أول الرابع م )0 يامبليخوس :أشهر األفالطونيين السوريين فى القرن الرابع 0 بروكلوس :أخر زعماء األكاديمية 0المـراجـع:
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1- Corrigan Kevin, Reading Plotinus: A practical Introduction to
Neoplatonism, History of philosophy edition, Pardue University Press,
2002.
2- Rappe Sara, Reading Neoplatonism ( non- discursive thinking in the
text of plotinus, Proclus, and Damascius ), Cambridge University
press, 2000.
3- Siorvanes Lucas, Proclus: Neo-Platonic philosophy and sience,
Edinburgh University press, 1996.
 0110752مفهوم "اللذة"

Hedonism

فى الفلسفة ( من ابيقور إلى الفلسفة المعاصرة )
محــــاضـرات

 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بمفهوم أبيقور عن اللذة وآراء السابقين
عليه و دراسة نموذط واحد على األقل من الفلسفة المعاصرة يحمل أصداءا أبيقورية.
المحتوى العلمي:
وتشمل هذه المادة الموضوعات االتية :
 آراء السابقين على ابيقور فى اللذة.-

هل يعتبرسقراط االب الروحى لالبيقورية كما كان بالنسبة لسائر المدارس
واالتجاهات الفلسفية االخالقية ؟

 اللذة كمعيار للخير عند أبيقور. تصنيف الرغبات يبرئ ابيقور من تهم االبتذال واالمتهان فيما يتعلق باللذة 0 موقف شيشرون من مذهب اللذة األيبقورى 0 االبيقورية فى العالم الرومانى من خالل قصيدة لوكريتيوس" فى طبيعه االشياء"0 De Reum Natura
 االختالف فى مفهوم اللذة بين االبيقورية و القورينائية 0 دراسة نموذط واحد على األقل من الفلسفة المعاصرة يحمل أصداءا ابيقورية 0المـراجـع:
1- Feldman Fred, Pleasure and the good life: Concerning the Nature,
Varieties, and Plausibility of Hedonism, Oxford University press, 2004.
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2- White Nicholas, A Brief History of happiness, Blackwell publishing,
2006.
3- O'keefe Tim, Epicurus on freedom, Cambridge University press, 2005.
4- Waren James, Epicurus and Democritean ethics: An archaeology of
Atarakia, Cambridge University press, 2002.
 المواد االختيارية من خارج الشعبة
 0110753فلسفة السياسة
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بإرهاصات فلسفة السياسة ما قبل
سقراط وفي العصور الوسطى وعند رواد الفلسفة الحديثة والمعاصرة.
المحتوى العلمي:
يجب أن يدرس الطالب فى هذه المادة الموضوعات اآلتية :
 -1إرهاصات فلسفة السياسة فى ما قبل سقراط0
 -2فلسفة السياسة عند أفالطون 0
 -3فلسفة السياسة عند أرسطو0
 -4فلسفة السياسة فى مدارس العصر الهللينستى 0
 -5فلسفة السياسة فى العصور الوسطى 0
 -6السياسة عند نموذط أو أكثر من رواد الفلسفة الحديثة0
 -7السياسة عند نموذط أو أكثر من رواد الفلسفة المعاصرة
المـراجـع:
 -1نرسيسيان ف .س ، .الفكر السياسى فى اليونان القديمة  ،ترجمة حنا عبود ،األهالى للطباعة
والنشر و التوزيع سوريا ،دمشق  ،الطبعة االولى .1999 ،
2- Hammand B.E., Political institution of the Ancient Greeks, London,
1995.
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 0110754حركة الترجمة من اليونانية إلى العربية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بحركة الترجمة وألهم المترجمين من
اليونانية إلى العربية.
المحتوى العلمي:
وتشمل هذه المادة الموضوعات االتية :
 -1يحيى النحوى المولود فى اإلسكندرية  530ميالدية :
شر من مؤلفات أرسطو كتاب " المقوالت " و كتاب " العبارة " و كتاب "
" التحليالت األولى " و كتاب " التحليالت الثانية "  -تفسير بعض كتب جالينوس
فى الطب 0
 -2يوحنا الدمشقى (  749 -674م ) :
ترجمة عربية لكتاب "ايساجوجى" لفورفوريوس – و ترجمة الفصول السبعة
األولى من كتاب " الجدل "  - Topicaترجمة عربية لرسالة يونانية مفقودة
لثمستيوس0
 -3مترجمو و شرا أرسطو فى القرنين الثامن و التاسع الميالديين :
( اهتمام الخلفاء المنصور و الرشيد و المأمون بحركة الترجمة  -المترجمون :
محمد بن عبد م المقفع – تيماثاوس – عبد المسيح بن ناعمة – ثيادروس -
الكندى – ابن كرنيب  -قسط بن لوقا ) 0
 -4حنين بن اسحق  :ترجماته الغزيرة ألرسطو و جالينوس اهميته – منهجه فى
الترجمة0
 -5مترجمو أرسطو فى القرن العاشر الميالدى 0
 ( -6أبو بشر متى بن يونس – الفارابى – يحيى بن عربى – ابن زرعة )0
المـراجـع:
* غوتاس ديمترى  ،الفكر اليونانى والثقافة العربية (حركت الترجمة العربية فى بغداد والمجتمع
العباسى المبكر)  ،ترجمة نقوال زيادة  ،بيروت  ،مركز دراسات الوحدة العربية 0 2003،
 0110716الديانات فى اإلمبراطورية الرومانية( شعبة اآلثار)
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 0110755المنطـــــق الـــــرواقى
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمنطق الرواقي ومذاهبه من
خالل دراسة المنطق الصوري عند أرسطو.
المحتوى العلمي:
 يدرس الطالب فى البداية المنطق الصورى عند ارسطو كما ورد فى كتب ارسطوالمنطقية خاصة "المقوالت " و"التحليالت األولى" و"التحليالت الثانية" للتعرف على القياس
واالستقراء و عالقتهما بالبرهان و المعرفة 0
 ثم يدرس بعد ذلك المنطق فى المذهب الرواقى للوقوف على الفرب بين المنطقالصورى الذى يعتبره ارسطو األله أو األداة  тό οργανονللبحث فى سائر العلوم
األخرى و المنطق كعلم أو فرع أساسى من فروع الفلسفة عند الرواقيين0
 نظرية األشياء المعبر عنها ( тά λέκтαالمقوالت)0 القضايا  :الشرطية و االستداللية و المتصلة و المنفصلة و العلية 0 األقيسة0 نظرية المعرفة عند الرواقيين 0المـراجـع:
1- Barnes Jonathan, Logic and the Imperial Stoa, Brill Academic
publishers, 1997.
2- Speca Anthony, Hypothetical Syllogistic and Stoic logic, Brill
Academic publishers, 2001.
3- Kneale William, The development of logic, Oxford University Press,
1985.
 0110756االتجاهات الحديثة فى دراسة الفلسفة اليونانية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يستمد هذه المقرر أهميته من وقوف الطالب على أحدث االتجاهات فى
دراسة الفلسفة اليونانية من خالل اإلصدارات الكبرى أو المراجع الحديثة أو المجالت العلمية
بما تضمه من أحدث المقاالت وأدقها.
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المحتوى العلمي:
يجب أن يدرس الطالب فى هذا المقرر ( عن طريق البحث و تحت اشراف االستاذ
المتخصص) ما يلى :
 -1االتجاهات الحديثة فى دراسة أفالطون فى العقدين األخيرين من القرن الماضى 0
 -2االتجاهات الحديثة فى دراسة أرسطو فى العقدين األخيرين 0
 -3االتجاهات الحديثة فى دراسة الرواقية و األبيقورية و الشكاك فى العقدين األخيرين 0
 -4االتجاهات الحديثة فى دراسة فلسفة اإلسكندرية فى العقدين األخيرين 0
 -5االتجاهات الحديثة فى دراسة العالقة بين الفلسفة و الدين ( فى اليهودية و المسيحية
و اإلسالم 0
المـراجـع:
1-Couprie Dirk L., Hahn Robert, Naddaf Gerard, Anaxinander in context:
New studies in the origins of Greek philosophy, Suny press, 2002.
2- Monoson S. Sara, Plato's Democratic entanglements: Athenian politics
and the practice of philosophy, Princeton University press, 2000.
3- Annas Julia, Oxford studies in ancient philosophy 1990, vol III,
Oxford University press, 1991.
4- Reale G., A History of Greek philosophy: Plato and Aristotle, Caton
Albany State University of New york press, 1990.

 .4تخصص الدراسات اللغوية اليونانية والالتينية
أوال :درجة الماجستير
 المقرارات االجبارية
 0110655نصوص يونانية ( لغويات نصية )
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
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تعلاايم الطالااب التعاماال مااع الاانص اليونااانى ماان خااالل دراسااة وتحلياال االنظمااة الصاارفية
والتركيبية داخل النص ،فضال عن دراسة الععناصر الثقافية واالجتماعية والتاريخية المؤثرة فى
تحليل السياب داخل النص اليونانى .
المحتوى العلمي:
انتقااااء عااادد مااان النصاااوص اليونانياااة تعاااود لفتااارات زمنياااة مختلفاااة فاااى فتااارة العصااار
الكالساايكى .تتنااوع هااذه النصااوص بااين الاانص التاااريخى واالسااطورى والفلساافى ،وذلااك شااعرا
ونصا.
المراجع:
(1) Forrest, M. (2003), Language of the Tragic Hero in Greek, Michigan.
(2) Norten, J.P., (2005), Language of written texts in Ancient Greek, Yale University
Press.

 0110656نصوص التينية ( لغويات نصية )
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
تعليم الطا لب التعامل مع النص الالتينى من خالل دراسة وتحليل االنظمة الصرفية
والتركيبية داخل النص ،فضال عن دراسة العناصر الثقافية واالجتماعية والتاريخية المؤثرة فى
تحليل السياب داخل النص الالتينى.
المحتوى العلمي:
انتقاء عدد من النصوص الالتينية التى تعود إلى فترات زمنية مختلفة .تتنوع هذه
النصوص بين النص التاريخى واالسطورى والفلسفة ،وذلك شعرا ونثرا.
المراجع:
(1) Herman, J. (2004), Linguistics Studies on Latin, Boudapest.
(2) Tallerman, M. (1999), Understanding Syntax, Chicago.

0110657مناهج البحث فى العلوم اللغوية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
أن يتعلم الطالب المناهج المختلفة التى تتناول الدراسات اللغوية مع التعرف على
المدارس اللغوية المعاصرة وتطويرها لهذه المناهج فى تناول اللغة.
المحتوى العلمي:
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اكتشاف اللغة السنسكريتية فى نهاية القرن الثامن عشر الميالدى وما ترتب عليه من
تحول خطير فى الدراسات اللغوية مما طور الفكر اللغوى وأدى إلى ظهور ثالث مناهج رئيسية
للبحث فى العلوم اللغوية؛ األول هو المنهج الوصفى والثانى هو المنهج التاريخى واألخير هو
المنهج المقارن.
المراجع:
(1) Gibson, J. (1999), Clause Unionin Universal Grammar, New York.
(2) Newson, M. (2001), Chomslsy's Universal Grammar, New York.
0110658

موضوع خاص ( فى اللغة اليونانية أو الالتينية)
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمي:
تعليم الطالب أن يتعامل مع االسلوبيات المختلفة لكتاب اليونان أو الرومان ،مع التعرف
على السمات االسلوبية الخاصة بكل كاتب.
المحتوى العلمي:
انتقاء كاتب يونانى أو رومانى وتناول اسلوبيته من خالل كتاباته ( شعرا ونثرا) مع
تحليل مفردات هذه االسلوبية صرفيا وتركيبيا ودالليا.
المراجع:
(1) Howard, D. (2003), Thucydides book 1: A Grammatical Commentary, University of
Michigan Press.
(2) Norten, J.P. (2003), Language of Written texts in Ancient Greek, Yale Univ. Press.

 0110659علم تراكيب اليونانية والالتينية المقارن
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بعلم التراكيب من حيااث التعريااف،
والنظريات..
المحتوى العلمي:
يتناول المقرر النقاط الرئيسية اآلتية:
 تعريف بعلم التراكيب .Syntax نظرية البنيتين؛ البنية السااطحية للتركيااب اللغااوي  Surface Structureوالبنيااة النحتيااةللتركيب اللغوي .Deep Structure
 -دور الزمن ( )Tenseفي تركيب الجملة في اللغتين؛ اليونانية والالتينية.
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Constructions

الئحـة الدرسـات العليـا

 Insertedفااي تركيااب الجملااة فااي اللغتااين؛

اليونانية والالتينية:
أ -دور الجمل الفرعية  Subordinate Clausesفي تركيب الجملة في اللغتين.
ب -دور الجمل االعتراضية  Parenthesesفي تركيب الجملة في اللغتين.
 دور (اإلطناب)  Epexegesisفي تركيب الجملة في اللغتين. تركيب الجمل المركبة  Periodoiفي اللغتين. تركيب الجمل الحوارية  Discourse Constructionsفي اللغتين. الجمل القصيرة  Colonفي تراكيب اليونانية والالتينية. التراكيب المضغوطة  Compressed Constructionsفي اللغتين. -ظاهرة الغموض

Obscurity

في بعض التراكيب اليونانية والالتينية.

 التركيب اليوناني والالتيني من منظور الـ (.)R.Gأ -ظاهرة الفصل.
ب -ظاهرة التوكيد.
ط -ظاهرة التكرار.
د -ظاهرة اإليجاز.
هـ -دالالت تغير ترتيب الكلمات  Word Orderداخل بناء الجملة في اللغتين.
ى -دالالت التقديم والتأخير في تركيب الجملة اليونانية والالتينية.
 دراسااة مقارنااة ألنماااط ماان تراكيااب الجماال فااي اللغتااين :اليونانيااة والالتينيااة( :جماالالصاالة – جماال الشاارط – جماال الساابب – جماال الغاارض – جماال النتيجااة – الجماال الزمنيااة
.)....
 ويختااااااااتم المقاااااااارر الدراسااااااااي بفصاااااااال عاااااااان األساااااااالوبية التركيبيااااااااة المقارنااااااااةComparative Syntactivostylistics

المـراجـع:
قراءات متنوعة
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 0110660علم الصرف اليوناني والالتيني المقارن
المحاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطااالب بأهميااة علاام الصاارف أو (علاام
المورفيمااات)  Morphologyالااذي يهااتم بوصااف وتحلياال الظااواهر الصاارفية ،مسااتخدما فااي ذلااك
وحدة أساسية في التحليل اللغوي تعرف اصطالحا بالـ "المورفيم" .Morpheme
المحتوى العلمي
 تعريف بعلم المورفيمات ودراسة الوحدات الصرفية. الدور النحوي للوحدات المورفيمية في اللغتين؛ اليونانية والالتينية. مقارنة المورفيمات اليونانية بنظائرها الالتينية من حيث التشكيل الصرفي. وظائف المورفيم في كل من الكلمة اليونانية والكلمة الالتينية. دراسة المورفيمات أحادية الداللة في اللغتين؛ اليونانية والالتينية. دراسة الوحدات المورفيمية المتعددة الدالالت في اللغتين؛ اليونانية والالتينية. المورفيمات البسيطة والمورفيمات المركبة في اللغتين؛ اليونانية والالتينية. دراسة تطبيقية مقارنة ألنواع المورفيمات الرئيسية الثالثة في اللغتين:أ -المورفيم الحر .Free Morpheme
ب -المورفيم المقيد .Bound Morpheme
ط -المورفيم الصفرى .Zero Morpheme
 األسلوبية المورفيمية المقارنة .Comparative Morpho stylisticsالمـراجـع:
قراءات متنوعة
 0110667جماليات اللغة اليونانية والالتينية(شعبة األدب)
 0102613المعجميـــــــة (قسم اللغة اإلنجليزية)
 المقررات االختياريـة
 0101618االتجاهات اللغوية المعاصرة(قسم اللغة العربية)
 0101621علم النص وتحليل الخطاب (قسم اللغة العربية)
 0102610أبنية وتراكيب(قسم اللغة اإلنجليزية)
 0102611علم الداللة(قسم اللغة اإلنجليزية)
 0102615اللسانيات واألدب(قسم اللغة اإلنجليزية)
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اتجاهات حديثة فى المورفولوجياوالسينتاكى(قسم الصوتيات)

0102614علم األسلوب (Eقسم اللغة اإلنجليزية)
0101623

صناعة المعجم (قسم اللغة العربية)

 0102612اتجاهات حديثة فى علم الترجمة(قسم اللغة اإلنجليزية)
0111607

علم الداللة والبرجماتية(قسم الصوتيات)

 المقررات االختيارية من خارج الشعبة
 0111612استخدام نظم ال معلومات الجغرافية فى علوم اللغة(قسم الصوتيات)
 0111608تشريح وفسيولوجيا السمع والكالم(قسم الصوتيات)
 0111614نحو صورى(قسم الصوتيات)

ثانيا :درجة الدكتوراه
 المقررات االجبارية
 0110757نصوص يونانية ( لغويات نصية) مستوى متقدم
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
تعليم الطالب التعامل مع النص اليونانى من خالل دراسة وتحليل األنظمة الصوتية
والداللية والتركيبية داخل القصائد الشعرية والكتابات النثرية التى تعود لفترة العصر الهللينستى.
المحتوى العلمي:
انتقاء عدد من النصوص اليونانية من شعر ونثر العصر الهللينستى سواء الكتابات
العلمية أو األدبية أو الفلسفية .مع تحليل لغوى لالسلوبية فى بعض المليحمات السكندرية.
المراجع:
(1) Karleen, P. (2003), Syntax of the participle in the Hellenistic Greek, Pennsylvania
Univ. Press.
(2) Teodorsson, S. (2002), the phonology of Attic Period, Michigan.

 0110758نصوص التينية ( لغويات نصية) مستوى متقدم
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
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تعليم الطالب التعامل مع النص الالتينى من خالل دراسة وتحليل األنظمة الصوتية
والمورفولوجية والتركيبية داخل القصائد الشعرية والكتابات النثرية التى تعود للفترة المتأخرة
من األدب الالتينى الفضى .
المحتوى العلمي:
انتفاء عدد من النصوص الالتينية ( شعرا ونثرا) والتى ترجع للفترة المتأخرة سواء
كانت كتابات علمية أو أدبية مع تحليل لغوى للتراكيب الالتينية التى تعود لهذه الفترة.
المراجع:
(1) Kroon, C. (1998), Discourse particles in Latin, Amsterdam.

 0110759موضوع خاص (فى اللغة اليونانية او الالتينية) مستوى متقدم
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
تعليم الطالب أن يتناول االسلوبيات المركبة للكتاب اليونان أو الرومان ،مع التعرف
على السمات االسلوبية الخاصة بكل كاتب .
المحتوى العلمي:
انتقاء كاتب يونانى او رومانى من أصحاب االسلوبيات العلمية المركبة مثل :أفالطون
أو اقليدس أو شعراء مثل بروبرتيوس أو تيبولوس مع تحليل أنماط اسلوبياتهم صوتيا
وصرفيا وتركيبيا.
المراجع:
(1) Hill, S.R. (2002), Language of Greeks Philosophy: Linguistic and Rhetorical
Analysis, Ohaio Univ. Press.

 0110760علم اللغة الرياضى
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
تعليم الطالب التعامل مع التراكيب اللغوية باعتبارها انماط رياضية يمكن تحويلها إلى
ارقام ورموز ومعادالت دقيقة مع تناول المفاهيم الهندسية التى تحكم رسم الحروف األبجدية
اليونانية و الالتينية.
المحتوى العلمي:
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يتعرف لبطالب على األشكال الهندسية التى تشكلت وفقا لها الحروف األبجدية اليونانية
والالتينية وما ترمز إليه من وحدات صوتية .كذلك يقوم بدراسة بعض التراكيب اللغوية
بالمنهج الرياضى بأن يقوم الطالب بدراسة العالقات الجبرية بين أجزاء الترميب للتوصل
إلى البصمة الرقمية التى تحكم اسلوبية كل كاتب.
المراجع:
(1) Tenograd, B. (2001), Mathematical Linguistics, New York.

0110761علم اللغة المقارن
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
التعرف على المنهج المقارن فى علم اللغة ،مع تعليم الطالب كيفية تناول اللغات
المختلفة فى صورة مقارنة للتوصل إلى النظام العام الشامل الذى يحكم تركيباتها وينظم
حركتها ونموها.
المحتوى العلمي:
التعرف على رواد المنهج المقارن فى علوم اللغات ،وكذلك اسهامتهم فى إرساء قواعد
هذا المنهج0 ،مع تطبيق ذلك على اليونانية و الالتينية واالنجليزية وكذلك االشارة للمفاهيم
العامة التى تحكم مثل هذه الدراسات.
المراجع:
(1) Roberts, 1. (1996), Comparative Syntax, Michigan.
(2) Schiller, A. (1995), New Comparative Grammar of Greek and Latin, Oxford.

 0110762نظرية تحليل األخطاء (دراسة تطبيقية على اليونانية والالتينية)
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمى :يهدف هذا المقاارر إلااى تعريااف الطالااب بأحاادى النظريااات الحديثااة المنبثقااة
عن علم اللغة التعليمى.
المحتوى العلمى:
 األخطاء الكلية  Global Errorواألخطاء الجزئية  Local Errorواألخطاء الطفيفيااة.Error

Trivial
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Interference

الئحـة الدرسـات العليـا

 Linguisticللغاااة األصااالية ( )NLفاااى الوقاااوع فاااى

الخطأ.
 أخطاء التدخل  Interference Mistakesوأخطاء اإلهمال .Careless Mistakes األخطاء الصوتية (الفونيمية).أ -الصعوبات الخاصة بإدراك (الرموز الصوتية) .Phonetic Sign
ب -الصعوبات الخاصة بإدراك (المسميات الصوتية) .Phonetic Names
ط -الصعوبات الخاصة بإدراك (الوحدات الصوتية) .Phonemes
 أشكالية التحدد الفونيمى لبعض األصوات اليونانية والالتينية. ااألخطاء الصرفية (المورفيمية). الصعوبات الوظيفية للمورفيمات اليونانية والالتينية. األخطاء المورفيمية فى اللغة الالتينية الناجمة عن تدخل اللغة العربية واللغة اإلنجليزية. األخطاء المورفيمية فى اللغة اليونانية الناجمة عن تدخل اللغة العربية واللغة اإلنجليزية. الصعوبات المتعلقة بالمعانى المعجمية للمفرادات اليونانية والالتينية. األخطاء المتعلقة بصيغة األفراد والجمع فى اللغتين ،اليونانية والالتينية. األخطاء الناجمة عن تتابع األزمنة فى اللغتين ،اليونانية والالتينية. إشكالية النفى المزدوط فى اللغتين؛ اليونانية والالتينية. إشكالية األفعال المحذوفة تقديراً ،فى التركيب النحوي الالتينى. إشكالية الخلط بين "الصفة" و"صيغة التفضيل" فى اليونانية والالتينية. استراتيجية تصميم األسئلة فى اختبارات اللغتين ،اليونانية والالتينية0110763

علم اللهجات اليونانية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة

الهدف التعليمى :يهدف هذا المقاارر إلااى تعريااف الطالااب بعلاام اللهجااات وتطبيااق ذلااك علااى
اللهجات اليونانية.
المحتوى العلمى:
 الحد الفاصل بين اللهجة واللغة. اللهجة عادة كالمية تكون صوتية فى غالب األحيان. االختالف الصوتى بين الهجات اليونانية: -األختالف فى مخرط بعض األصوات الصامتة.
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 األختالف فى مقاييس بعض األصوات الصائتة. األختالف فى قوانين التفاعل بين األصوات المتجاورة. أنواع اللهجات اليونانية 0110764اللغة اليونانية السكندرية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهااادف التعليماااي :يهااادف هاااذا المقااارر إلاااى تعرياااف الطالاااب بيونانياااة العصااار الساااكندري
ومواصفاتها بوصفها لغة عالمية.
المحتوى العلمى:
 اليونانية السكندرية لغة أم لهجة؟ مفهااوم (التوحااد اللغااوي)  Linguistic Integrationفااى اللغااة اليونانيااة السااكندرىبوصفها لغة عالمية.
 اللغة اليونانية والالتينية داخل حدود الزمان والمكان. دور التركيبة السكانية لمواطنى اإلسكندرية فى تشكيل اللغة اليونانية السكندرية. تعدد الروافد اللغوية الداخلة فى تركيب النسيج اللغوي لليونانية السكندرية. مواصفات اليونانية السكندرية بوصفها لغة عالمية:أ -عدم نقاء العنصر الفونيمى.
ب -عدم نقاء العنصر المورفيمى.
ط -عدم نقاء العنصر التركيبى.
 اللهجة اآلتيكية بوصفها (اللهجة النواة)  Kernel Dialectلليونانية السكندرية. األلفاظ الجديدة والمصطلحات المستحدثة فى اليونانية السكندرية. تغيير المفاهيم الداللية للمفرادات السكندرية عنها فى اليونانية الكالسيكية.أ -التخصيص الداللى للمفردات اليونانية.
ب -التعميم الداللى للمفردات اليونانية.
ط -التغير الداللى للمفردات اليونانية.
 مالمح صناعة معجم المفردات اليونانية السكندرية. تعاااديل بعاااض األنظماااة الفونولوجياااة  Phonological Systemsفاااى اليونانياااةالسكندرية.
أ -االسقاط الفونولوجى.
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ب -التخفيف الفونولوجى.
 التطور المورفيمى  Morphological Developmentفى اليونانية السكندرية. المزاوجة بين بعض األزمنة فى اليونانية السكندرية. الخلااط المااورفيمى بااين زماان الااـ  Aoristوزماان الااـ  Perfectوظهااور مصااطلح الااـ Perfect Aoristفى اليونانية السكندرية.
 شيوع ظاهرة (االستبدال التركيبى)  Syntactic Substitutionفى اليونانية السكندرية المقــررات االختياريـة
 0101709نظرية اللغة (قسم اللغة العربية)
0101712

االتجاه اللغوي في النقد األدبي (قسم اللغة العربية)

0111706علم اللغة الحاسوبي مستوى متقدم (()2قسم الصوتيات)
0111709علم اللغة الكمي (قسم الصوتيات)
0101707

العربية واللسانيات المعاصرة (قسم اللغة العربية)

0111707

تكنولوجيا الكالم واللغة (مستوى متقدم ـ ()2قسم الصوتيات)

0111703

اتجاهات حديثة في التراكيب والداللة (قسم الصوتيات)

شعبة الدراسات اليونانية والالتينية
تخصص الدراسات األدبية اليونانية والالتينية
أوالً :مرحلة الماجستير
 المقررات اإلجبارية:
 0110661نصوص أدبية يونانية ()1
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
تعميق معرفة الطالب بالنصوص األدبية ،في لغتها األصاالية ،وزيااادة حصاايلته اللغويااة ،وتنميااة
قدرته على ترجمة النص وتحليله.
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المحتوى العلمي:
دراسااة نصااوص منتقاااة ماان عيااون األدب اليوناااني ،فااي مجااالي الشااعر والنثاار .بحيااث تتناااول
الدراسااة نوعااا أو أكثاار ماان أنااواع األدب اليوناااني ،مثاال :الشااعر الملحماي والتعليمااي والغنااائي
والمسرحي ،أو الكتابات النثرية :مثل الخطابة والتاريخ والفلسفة.
 0110662نصوص أدبية التينية ()1
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
ربااط الطالااب بااالتراث الالتينااي ،وتعميااق معرفااة الطالااب بالنصااوص األدبيااة الالتينيااة ،وتنميااة
قدرته على ترجمة النص وتحليله.
المحتوى العلمي:
دراسة نصوص مختارة من األدب الالتينااي ،فااي مجااالي الشااعر والنثاار ،بحيااث تتناااول الدراسااة
نوعا ً أو أكثر من أنواع األدب الالتيني ،مثل:
الشعر الملحمي والغنائي ،والتعليمي ،والكتابات النثرية مثل :الخطابة والرسائل والقصة.
 0110663مصادر ومناهج بحث ()1
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
إرشاد الطالب إلى كيفية اختيااار البحااث وكتابتااه ،والطاارق المنهجيااة المختلفااة إلعااداد البحااوث،
وكيفية تبويب البحث وتقسيمه ،وكيفية كتابة الحواشي.
المحتوى العلمي:
تعليم الطالب دراسة المناهج المختلفااة ،مااع التركيااز علااى تعليمااه مناااهج كتابااة المااتن ،والفاارق
بينها وبين مناهج كتابة الحاشية .وتعليمه مصادر البحث ،من حيث الطبعات المختلفة وطريقااة
توظيااف المصااادر فااي الكتابااة .ودراسااة المجموعااات المطبوعااة فااي مجااال تخصااص الدراسااات
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اليونانيااة والرومانيااة ،وترتيبهااا حسااب مسااتواها العلمااي ،وماادى دقااة إعاادادها .كااذلك دراسااة
المجموعات المطبوعة لكل تخصص وفرع من فروع الدراسة.
وإرشاااد الطالااب إلااى أهاام المراجااع المتصاالة بفرعااه ،واللغااات الحيااة المطلااوب إتقانهااا ،ليااتمكن
الطالب من خدمة بحثه.
المراجع:
Sandys, “History of Classical Scholarships” 2 Vols.

-

Whilky (L.), “A Companion to Greek Studies”.

-

 0110664موضوع خاص في األدب اليوناني أو الالتيني
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
تنميااة مهااارات الطالااب فااي موضااوع محاادد ،يطبااق فيااه الماانهج العلمااي السااليم ،وتدريبااه علااى
استخدام المصادر والمراجع ،واستخالص المعلومات وتصنيفها ،بحيث يااتمكن ماان تقااديم بحااث
في أحد الموضوعات المختارة:
المحتوى العلمي:
اختيار موضااوع ماان واقااع المصااادر اليونانيااة والالتينيااة ،وفقااا للتخصااص الااذي ينااوى الطالااب
التوجه إليه:
 موضوع في األدب اليونانى أو موضوع فى األدب الالتينى.المراجع:
تختار المراجع وفقا للموضوع الذي يقرر على الطالب في اللغة أو األدب.
 0110665نقد أدبي يوناني التيني مقارن
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي
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تعميق معرفة الطالب بالنقد القديم الذي درسه في مرحلة الليسانس  ،وتدريبه علااى قااراءة
تحليلية لنصوص األدب القديم ،فى ضوء نظريات النقد اليونانية والالتينية مع تعريفه بأهم
نظريات النقد األدبي الحديثة المتعلقة بتراث اليونان والرومان .
المحتوى العلمي :
ـ دراسة تطبيقية مقارنة ألحد الموضوعات في األدب اليوناااني والروماااني ،تتناااول جوانااب
من نظرية النقد عند اليونان والرومان ،مثل البناء الدرامى أو رسم الشخصيات أو الفكرة،
أو اللغة.
المراجع األجنبية :
_ Atkins , J., Literary Criticism in Antiquity , vol II Graeco-Roman (Methuen
1952) .
_ Grube , G.M., Greek and Roman Critics (Methuen 1965) .
_ Kennedy , G . (ed.) , The Cambridge History of Literary Criticism , vol . I
classical Criticism (Cambridge 1993) .
_ Trimpi , W., Muses of one Mind : The Literary Analysis of Experience and its
Continuity (Princeton 1983) .

المراجع العربية :
عبد المعطي شعراوي  ،النقد األدبي عند اإلغريق والرومان (األنجلو . )1999
 0110666فن المالحم عند اليونان والرومان
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
تعميق معرفة الطالب بالفن الملحمي ،ودراسة أجزاء محااددة ماان المالحاام ،والتاادريب علااى
استخالص الدروس والتعامل مع النص الملحمي.
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المحتوى العلمي:
 التعريف بالفن الملحمي. أنواع المالحم. نشأة فن المالحم عند اليونان ،وتطوره( .ملحمتا هوميروس نموذجا). الفن الملحمي عند الرومان ،وتأثره بنظيره عند اليونان. ملحماااااة فرجيلياااااوس "اإلنياااااادة" ،ومااااادى تأثرهاااااا بملحمتاااااي هاااااوميروس ،وملحماااااةأبولونيوس الرودسى.
 مالحم العصر الفضي ومدى تأثرها بفرجيليوس. دراسااة نماااذج ماان المالحاام اليونانيااة والرومانيااة ماان حيااث البناااء ،وساارد األساااطيرومعالجتها ،وتصوير الشخصيات ،وتصوير اآللهة ،واألساالوب الفنااي ،وباااقي الجوانااب
األدبية والفنية.
المراجع

Boyle, A.J. (ed), Roman Epic (Routledge 1996).

-

Camps, W.A., An Introduction to Homer (Oxford 1980).

-

Hardie, Philip, Virgil’s Aeneid: Cosmos and Imperium (Oxford 1989).

-

Hardie, Philip, The Epic Successors of Virgil, (Cambridge 1993).

-

Jenkins, R., Classical Epic: Homer and Virgil (Bristol Classical Press

-

1992).
Kirk, G.C., The Songs of Homer (Cambridge 1962).

-

 0110667جماليات اللغة اليونانية والالتينية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
تنمية قدرة الطالب على تذوق اللغتين :اليونانية والالتينية ،والتعرف على جمالياتهما ،فااي
إطار الثقافة اليونانية والالتينية.

الئحـة الدرسـات العليـا
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:المحتوى العلمي
دراسة العالقة بين اللغااة وفاان الكتابااة وأساااليبها وأنماطهااا المتعااددة ووسااائلها فااي التااأثير
 فاان الشااعر وفاان الخطابااة: مثاال، ماان خااالل المصااادر اليونانيااة والالتينيااة،علااى المتلقااي
. وفن الشعر لهوراتيوس،ألرسطو
،ودراسة نماذج من جماليات اللغتين اليونانية والالتينية فااي بعااح أنااواع الكتابااات األدبيااة
. الشعر الملحمي والغنائي والمسرحي والكتابات النثرية:مثل
.مع التركيز على دراسة جميع المظاهر البالغية في أسلوب الكاتب
:المراجع
-

Arist : Poetics

-

Arist : Rhetoric

-

Ernest Cassirer , Language& Myth , trans . by Sysanne

K. Langer (New

York 1953) .
-

Cohen , R.F., The Imagery & Sophocles Antigone . A Study of Poetic
Language And Structure , Princeton , 1951 .

-

Earp , F.R., The style of Sophocles , Cambridge , 1944

-

Frils Johansen , H., some Features of Sentence – Structure , C&M , 15 , PP.
1-59.

-

Horat :De Arte Poetica

-

Gold Hill , Simon , The Language of Tragedy :Rhetoric and Communication
, In Easter ling (Ed) Cambridge Univ . pr. IA77 PTO

-

Long ,A., Language and Thought in Sophocles : A study & Abstract Nouns
& Poetic Technique , London , 1968 .

-

Race W.H., Style & Rhetoric in Pindar s Odes (Atlanta , Georgia , 1992)

-

Padel , Ruth , In And out of the Mind , Greek Images of the Tragic Self ,
Princeton Univ . pr., 1992 .

-

Levi – Strauss , Articles on structural Analysis in words (Paris 1960)

-

Leo Spitzer , Linguistics& Literary History (New York 1962)

)1(  دراسة ألعمال أديب يوناني روماني0110668
محــــاضـرات
 ســــاعة معتمدة2

583

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

الهدف التعليمي:
تمكين الطالب من التعود على التعمق والتركيز مع كاتااب واحااد بحيااث يلاام بأساالوبه فااي الكتابااة
من خالل أعماله.
المحتوى العلمي
 تقوم الدراسااة أساسااا علااى المصااادر ،ويااتم اختيااار واحااد ماان كبااار الكتاااب عنااد اليونااان أوالرومان وفقا للتخصص الذي ينوى الطالب التوجه إليه.
 تدرس أعمال األديب من واقع نصوصها األصلية. يساااتعين الطالاااب باااالمراجع الحديثاااة التاااي تسااااعده علاااى تحليااال أعماااال األدياااب موضاااوعالدراسة.
مصادر الدراسة على سبيل المثال ال الحصر:
هوميروس – هسيودوس – بنداروس – سافو – ألكااايوس – أيسااخيلوس – سااوفوكليس –
يوربيديس – أريستوفانيس ،وغيرهم من كبار الكتاب اليونان.
إينياااوس – ناااايفيوس – بالوتااااوس – ترنتياااوس – لوكيليااااوس – شيشااارون – كاااااتولوس –
لوكريتيوس – فرجيليوس – هوراتيوس – تيبولوس – بروبريتوس – أوفيديوس – ساانيكا –
لوكاااانوس – ساااتاتيوس – فااااليريوس فالكاااوس – بيرسااايوس – مارتيااااليس – يوفينااااليس –
بتروينوس – بلينيوس – كوينتيليانوس – أبوليوس ،وغيرهم من كبار الكتاب الرومان.
المراجع:
يتم اختيار المراجع وفقا لألديب اليوناني أو الروماني موضوع الدراسة.
 المقررات االختيارية
 0110669نظريات النقد األدبي الحديث
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
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الهدف التعليمي:
إطالع الطالب على أحدث النظريات النقدية في العالم اليوم ،وتدريبه علااى قااراءة الاانص األدبااي
بصااور متعااددة .ومساااعدة الطالااب علااى التعاماال مااع الدراسااات الحديثااة المتعلقااة بالنصااوص
الكالسيكية.
المحتوى العلمي:
 نشأة نظريات النقد األدبي الحديث وتطورها. المدارس والنظريات المتعددة للنقد األدبي ،مثل:-

النقاااااد الجدياااااد ،والشاااااكلية الروساااااية ،والماركساااااية التاريخياااااة القديماااااة والجديااااادة،
والبنيوية،والتفكيكيااة ،والنقااد النسااائي ،والنقااد التحليلااي النفسااي ،والنظريااات المتجهااة
إلى القارئ.

 المصطلحات األساسية التي تستخدمها كل نظرية. تعامل كل نظرية مع طبيعة األدب والنقد. العالقة بين النظريات المختلفة مع إيضاح مزايا كل نظرية وعيوبها. كيفية تطبيق هذه النظريات على النص األدبي الكالسيكي.المراجع األجنبية:
Buchlinder, D., Contemporary Literary Theory and the Reading of Poetry

-

(Macmillan 1991).
Eagleton, Terry, Literary Theory. An Introduction (Blackwell 1994).

-

Jefferson, A. & Robey, D. (eds), Modern Literary Theory. A Comparative

-

Introducation (London 1986).
Selden, Roman, A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory

-

(Harvester Wheatsheaf 1989).

المراجع العربية:
 بسام بركة وآخرون ،مبادئ تحليل النصوص األدبية (لونجمان .)2002 شكري عياد ،المذاهب األدبية والنقدية عند العرب والغربيين (عالم المعرفة .)1993 يوسف نور عوح ،نظرية النقد األدبي الحديث (دار األمااين للنشاار والتوزيااع ،القاااهرة.)1994
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 0110670البردي األدبي
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي
تعريف الطالب بمقدار الزيادة المعرفية التااي أضااافتها البرديااات المكتشاافة إلااى المتااوارث فااي
المخطوطات التي وصلتنا من العصور الوسطى؛ فهناك أعمال أدبية ماان الشااعر والنثاار كاناات
قد فقدت تماما ً  ،ظهرت فجأة في البرديات المكتشفة حديثا ً  .وعلى سبيل المثال معظم أعمااال
الشاعر الكوميدي ميناندر  ،أو الكثير ماان أشااعار الشاااعر السااكندري كاليماااخوس  ،أو كتاااب
الدستور األثيني ألرسطو ؛ أو بعح الكتابات العلمية في الفلك والطب والعلوم على اختالف.
المحتوى العلمي
* تعريف بطبيعة البرديات األدبية  ،ومدى تنوعها في مجالي الشعر والنثر .
* القيمة األدبية والمعرفيااة لنصااوص جدياادة ماان البرديااات لاام تصاالنا فااي مخطوطااات العصااور
الوسطى  ،وكنا نجهل وجودها .
*القيمااة األدبيااة واللغويااة لنصااوص برديااات  ،ماان مخطوطااات العصااور الوسااطى  ،ماان حيااث
اختالف القراءات ونحوها .
* قراءة نماذج من األعمال الشااعرية الجدياادة المكتشاافة  ،مثاال سااافو وباخيلياادس وميناناادر و
كاليماخوس  .....أو غيرهم .
* قراءة نماذج من أعمال نثرية جدياادة مكتشاافة  ،مثاال أرسااطو ،ويودوكسااوس ،وكتابااات فااي
الفلك أو الرياضيات ونحوها .
* ظاهرة وفرة بعح النصااوص األدبيااة ماان أعمااال كبااار الكالساايكيين ،وخاصااة هااوميروس ،
مع المقارنة بنماذج مختارة مناسبة .
* العالقة بين نصوص البرديات المكتشاافة والاانظم والمناااهج التعليميااة فااي الماادارس فااي ذلااك
الوقت .
المراجع :
1. R.S. Bagnall : "An Owner of Literary Papyri" , Classical philology , 87
(1992) 137- 40 .
2. I.M. Bremer , "The Popularity of Euripides' Phoenissae in late Antiquity" .
In Actes VII Congres FIEC (1983) 281-88 . Budapest
3. Pat . Easterling , "Menander : Loss and Survival" , Bulletin of the Institute
of Classical Studies , Suppl . 66 (1995) 153-160 .
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4. Raffaella Cribiore : "A Hymn to the Nile" ZPE (1995) 97-106 .
5. Raffaella Cribiore : Gymnastics of the Mind .
6. E.G. Turner : Greek Manuscripts of the Ancient World . Oxford 1971 .
7. E.G. Turner : Greek Papyri : An Introduction . Oxford 1968

 0110648فلسفة الجمال عند اليونان والرومان (شعبة الفكر)
 0110612النقوش اليونانية والالتينية (شعبة اآلثار)
 0110617موضوعات عن حضارة اإلسكندرية (شعبة اآلثار)
 0110671تاريخ العلوم عند اليونان والرومان
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي
تعريااف الاادارس باإلنجاااز العلمااي الااذي تحقااق فااي العصاارين اليوناااني والروماااني ،وهااو يمثاال
إضافة معرفية هامة بالنسبة لتطااور العلااوم عامااة فااي تاااريخ اإلنسااانية  .كمااا أن التفاعاال الااذي
حدث بين اإلنجازات العلمية فااي مصاار وباباال وآشااور وبااين اليونااان والرومااان يجعاال دراسااتها
هامة في فهم حركة المعرفة العلمية في العالم القديم .
المحتوى العلمي :
* بدايات التفكير العلمي عند اليونان (كما تتمثل عند هوميروس وهسيودوس) .
* التفكير العلمي عند الفالسفة الطبيعيين األوائل التي عرفت بالمدرسة األيونية .
* المعرفة الطبية والدور الذي قامت به مدرسة أبوقراط عند اليونان .
* الفلك والرياضيات  :إسهامات أفالطون وأرسطو ويودكسوس من كنيدوس .
* علوم النبات والحيوان  :إسهامات أرسطو وثيوفراستوس .
* الفكر العلمي الطبيعي في ظل الفلسفة األبيقورية كما يتمثل عند لوكريتيوس "في طبيعااة
)( (de Rerum Naturaمثل فكرة نظرية التطور) .

الوجود"

* علم هندسة العمارة عند فتروفيوس ). (Vitruvius :De Architetura
* محاولااة بلينيااوس الكبياار دراسااة الوجااود الطبيعااي Plinius Senior : Historia
Naturalis
* علوم اليونان واإلسكندرية في إطار اإلمبراطورية الرومانية .
المراجع:
1- Benjamin Farrington : Greek Science . A Pelican Book , London 1995 .

587

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

2- Benjamin Farrington : Head and Hand in Ancient Greece . London :1947 .
3- Marshall Clagett : Greek Science in Antiquity . New York 1963.
4- D.H. Fowlrr . The Mathematics of Plato's Academy . Oxford . 1987 .

 0110672مصر في المصادر الكالسيكية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
رصد وتجميااع اإلشااارات الااواردة فااي المصااادر اليونانيااة والالتينيااة ،باادءا ماان هااوميروس إلااى
نهاية العصر الروماني في مصر .وتحليل هذه اإلشااارات والنصااوص بهاادف بيااان أهميااة مصاار
ومكانتها في العالم القديم وحضارته.
المحتوى العلمي:
تجميع ا إلشارات والنصوص المتعلقة بمصر ،في هوميروس وشعراء المسرح اليوناني ،وعنااد
الفالسااااافة ،السااااايما أفالطاااااون وأرساااااطو ،وعناااااد شاااااعراء اإلساااااكندرية ،السااااايما كاليمااااااخس
وثيوكريتااوس .ثاام رصااد وتجميااع اإلشااارات والنصااوص المتعلقااة بمصاار عنااد شااعراء الالتااين،
السيما فرجيليوس وهوراتيوس وبروبرتيوس وجوفيناليس ،ثم تحليل النصااوص المركاازة عاان
مصاار عنااد المااؤرخين والجغاارافيين :هياارودوت وهيكاااتيوس األبااديريى وديااودورس الصااقلي
واسترابون.
المراجع:
I. Bell, “Egypt in the Classical Geographers”.
I. Bell , “Contributions to the Geography of Egypt”.
-P.M. Fraser : Ptolemaic Alexandria , Oxford 1972 M. Abboudy Ibrahim,
“Egypt in the Classical Writers of Greece and Rome”.

عوح شعبان" ،مصر فى مؤلف التاريخ الطبيعي ليلينيوس" .رسالة دكتوراه
شيرويت مصطفى" ،الدلتا والساحل الشمالي المصري في المصادر اليونانية .رسالة ماجستير
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0110673الجزيرة العربية في المصادر الكالسيكية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
تعريف الطالب باإلشارات العديدة في المصادر الكالسيكية المتنوعة المتعلقة بالجزيرة العربية،
وبيان أهمية موقعها ،واهتمام شعوب اليونان والرومان بها ،وعالقاتهم معها.
المحتوى العلمي:
رصاااد اإلشاااارات والنصاااوص التاااي تناولااات الجزيااارة العربياااة ،وشاااعوب العااارب ،لااادى الكتااااب
القاااادامى ،ثاااام التركيااااز علااااى اإلشااااارات عنااااد هااااوميروس ،ثاااام هياااارودوت ،وأريسااااتارخوس
وأجاثارخيدس وثيوفراستوس وديودورس واسترابون وبلينيوس الكببر.
المراجع:
E.H. Bury, “A History of Ancient Geography”.
M, Cary, and E. H. Warmington, “The Ancient Explorers”.
Nigel Groom, “Frank Incense and Myrrh”.

جواد على" ،تاريخ العرب قبل اإلسالم".
لطفي عبد الوهاب يحيى" ،العرب في العصور القديمة".
 0110605األسطورة في الفن اليوناني والروماني ( شعبة اآلثار)
 0110674علم الترجمة الحديث
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
تعريف الطالب بكيفية التواصل مع الثقافات األخاارى ،وكيفيااة التعاماال مااع الاانص والتغلااب علااى
مشاكل الترجمة.
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المحتوى العلمي:
التعريف بعلم الترجمة الحديث وتاريخه.
عالقة علم الترجمة باألدب المقارن.
إشكاليات علم الترجمة الحديث.
الكالسيكيات علم الترجمة الحديث.
المراجع األجنبية:
)Bassnett, S. & Lefevere, A., Translation, History and Culture (London 1990
)Biguemet, J. & Schulte, R. (eds). The Craft of Translation (Chicago 1989
)Gentzler, E., Contemporary Translation Theories (Routledge 1993

المراجع العربية:
قضااايا الترجمااة وإشااكالياتها ،سلساالة أبحاااث المااؤتمرات ،المجلااس األعلااى للثقافااة (القاااهرة
.)2000
 0110659علم تراكيب اليونانية والالتينية المقارن (شعبة اللغة)
 0110660علم الصرف اليوناني والالتيني المقارن (شعبة اللغة)
 المقررات االختيارية من خارج القسم:
 0110675سيكولوجية اإلبداع
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
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الهدف التعليمى:
تعريف الطالب بطرق تطبيق أفكار أصلية لحل المشكالت ،والتربية ابتكارية.
المحتوى العلمى:
التعريف بالمفهوم ،النظريات المفسرة لالبتكار ،القدرة االبتكارية أو اإلبداعية ،النشاط
االبتكارى ،التربية االبتكارية ،عملية االبتكار ،النواتج اإلبداعية ،السيكوباتى المبدع ،قياس
االبتكار.
المراجع:
Sigelman, C. & Shaffer, D. (1995). Life span human development. N.Y. Brooks.
Torrance, E. (1965). Rewarding ceative behavior, California: Printice Hall.

 0101623صناعة المعجم (قسم لغة عربية)
 0111603علم اللغة الحاسوبي (مستوى متقدم ) ( ( )1قسم الصوتيات)

ثانيًا :مرحلة الدكتوراه
 المقررات اإلجبارية
 0110765نصوص أدبية يونانية ()2
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
تعميق معرفة الطالب بالنصوص األدبية ،في لغتها األصاالية ،وزيااادة حصاايلته اللغويااة ،وتنميااة
قدرته على ترجمة النص وتحليله.
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المحتوى العلمي:
دراسااة نصااوص منتقاااة ماان عيااون األدب اليوناااني ،فااي مجااالي الشااعر والنثاار .بحيااث تتناااول
الدراسااة نوعاا أو أكثاار ماان أنااواع األدب اليوناااني ،مثاال :الشااعر الملحمااي والتعليمااي والغنااائي
والمسرحي ،أو الكتابات النثرية :مثل الخطابة والتاريخ والفلسفة.
المراجع:
قراءات متنوعة في النصوص األدبية بلغة يونانية
 0110766نصوص أدبية التينية ()2
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
ربااط الطالااب بااالتراث الالتينااي ،وتعميااق معرفااة الطالااب بالنصااوص األدبيااة الالتينيااة ،وتنميااة
قدرته على ترجمة النص وتحليله.
المحتوى العلمي:
دراسة نصوص مختارة من األدب الالتيني ،الشعر والنثر ،بحيث تتناول الدراسة نوعاا أو أكثاار
من أنواع األدب الالتيني ،مثل:
الشعر الملحمي والغنائي ،والتعليمي ،والكتابات النثرية مثل :الخطابة والرسائل والقصة.
المراجع:
قراءات متنوعة في مجال النصوص األدبية الالتينية
 0110767موضوع خاص في األدب اليوناني أو الالتيني ()2
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
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الهدف التعليمي:
تنميااة مهااارات الطالااب فااي موضااوع محاادد ،يطبااق فيااه الماانهج العلمااي السااليم ،وتدريبااه علااى
استخدام المصادر والمراجع ،واستخالص المعلومات وتصنيفها ،بحيث يااتمكن ماان تقااديم بحااث
في أحد الموضوعات المختارة:
المحتوى العلمي:
اختيار موضااوع ماان واقااع المصااادر اليونانيااة والالتينيااة ،وفقااا للتخصااص الااذي ينااوى الطالااب
التوجه إليه:
 موضوع في اللغة اليونانية أو موضوع فى اللغة الالتينية.المراجع الحديثة:
تختار المراجع وفقا للموضوع الذي يقرر على الطالب في اللغة أو األدب.
 0110768شروح وتحقيقات في األدب الكالسيكى.
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :
تعريااف الطالااب أوالً بالاادور الرائااد الااذي قااام بااه علماااء اإلسااكندرية فااي تحقيااق نصااوص
التراث اليوناااني  ،ونشاارها  ،وماان ثاام حفااظ هااذا التااراث ماان االناادثار  .وثانياا ً دور العلماااء
الذين ساروا على نهج السكندريين في حفظ التراث الالتيني .
المحتوى العلمي:
أوالً في األدب اليوناني :
_جهااااود علماااااء اإلسااااكندرية  ،أمثااااال زينودوتااااوس  ،وكاليماااااخوس  ،وإيراتوسااااثنيس ،
وأريستوفانيس البيزنطي  ،وأريستارخوس .
_دور ديديموس في القرن األول ق.م فااي جميااع الشااروح السااابقة  ،وماان ثاام حفااظ التااراث
الهلينستي .
ثانيا ً في األدب الالتيني :
_تحقيقات ابتداء من القرن الثالث الميالدي .
_تحقيقات من العصور الوسطى .
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المراجع األجنبية :
- Fraser, M., Ptolemaic Alexandria (Oxford 1972) .
- Jacob, C., et al (eds) , Alexandria Third Century BC (Harpocrates 2000) .
- Mann, N., et al (eds) , Medieval And Renaissance Scholarship (Leiden 1997) .
- Pfeiffer , R., History of Classical Scholarship (Oxford 1968) .
- Reynolds , L., et al , Scribes And Scholars (Oxford 1992) .

المراجع العربية :
مصطفى العبادي  ،مكتبة اإلسكندرية القديمة  ،سيرتها ومصيرها (اليونسكو . )1992
 0110769فن القصة عند اليونان والرومان.
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
تعريف الطالب بنشأة :فن القصة عند اليونان والرومان ،وتطور هذا الفن ،وأنواعااه ،وتااأثيره.
على الفن القصصي العالمي.
المحتوى العلمي:
دراسااة أصااول نشااأة الفاان القصصااي عنااد أيسااوب اليوناااني ،وتطااور فاان القصااة بااين الروايااة
والقصااة القصاايرة ،مااع دراسااة نماااذج ماان هااذا الفاان عنااد اليونااان ،ثاام عنااد الرومااان ودراسااة
تأثيرات هذا الفن فى الفن القصصي العالمي فى عصر النهضة وما تاله.
المراجع:
- Aesop's Fables includes a total of 655+ Fables, translated into English by Rev.
)George Fyler Townsend (1814-1900) and Ambrose Bierce (1842-1914
- Aesop’s Fables, “University of Virginia Library”.
- J.F. Duff, “Literary History of Rome”, 2 Voles.
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- yan Holme, “Bullfinch's Mythology. He Greek & Roman Fables Illustrated”,
Viking Press, New York, 1999.
)Novels",(Columbia 1999

Chinn, Laurene, "Roman

-

- Jason Koenig 'Body and text in the Greek and Roman novels', Whitmarsh, T.
(ed.) Cambridge. 2003
- Mark Di Suvero, | "Aesope's Fables", New York, NY,2001

طلعت زهران :فن القصة الرومانية من خالل بترونيوس – رسالة دكتوراه غير منشورة
 0110754حركة الترجمة من اليونانية إلى العربية (شعبة الفكر)
 0110770المسرح اليوناني والروماني
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
التعريااف بمكانااة المساارح اليوناااني والروماااني بااين الحضااارات القديمااة ،وإلقاااء الضااوء علااى
عالقاااة هاااذا الفااان باااالمجتمع وتاااأثيره فياااه ومااادى ارتباطاااه بااااألحوال السياساااية واالقتصاااادية
واالجتماعية السائدة فى ذلك الوقت ،وإلى أي مدى تأثر المسرح الروماني بالمسرح اليوناني.
المحتوى العلمي:
يتناااول المقاارر الظااروف المختلفااة التااي أدت إلااى نشااأة المساارح اليوناااني والروماااني ،ويعاارف
بأهم عناصر العرح المسرحي ،ويبين عالقااة المساارح باألسااطورة والتاااريخ ،ودور الكوميااديا
فى التعبير عن القضايا االجتماعية مقارنة بالتراجيديا ،والتجديدات التااي ماار بهااا المساارح عنااد
اليونان والرومان فااى الشااكل والمضاامون ،وخصااائص التااأليف المساارحي عنااد الكتاااب اليونااان
والرومان مع تقديم نماذج دالة على ذلك.
المراجع:
- Bieber, Margarate, The History of the Greek and Roman Theatre, Princeton,
1961.
- Pelling, C., Tragedy and the Historian, Oxford, 1997.
- Segal, Charles, Tragedy and Civilization: An Interpretaton of Sophocles,
University of Oklahoma Pr., 1999.
- Scodel, Ruth, Theatre and Society in Tle Classical World, Ann Arbor, 1993.
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- Sommerstein, A.h, Et, Al. (Eds) Tragedy, Comedy and the Polis : Papers from
the Greek Drama Conference, Nottingham, 18-20 July, 1993.
- Watson. G.J., Drama: An Introduction, Macmillan, London, 1983.
- Woodman, Tony & Powell, Jonathan, Author and Audience.
- Zeitlin, Forma, Playing the Other, Gender and Society In Classical Greek
Literature, University of Chicago Pr, 1995.

 0110771دراسة ألعمال أديب يوناني روماني ()2
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
تمكين الطالب من التعود على التعمق والتركيز مع كاتااب واحااد بحيااث يلاام بأساالوبه فااي الكتابااة
من خالل أعماله.
المحتوى العلمي
 تقوم الدراسااة أساسااا علااى المصااادر ،ويااتم اختيااار واحااد ماان كبااار الكتاااب عنااد اليونااان أوالرومان وفقا للتخصص الذي ينوى الطالب التوجه إليه.
 تدرس أعمال األديب من واقع نصوصها األصلية. يساااتعين الطالاااب باااالمراجع الحديثاااة التاااي تسااااعده علاااى تحليااال أعماااال األدياااب موضاااوعالدراسة.
مصادر الدراسة على سبيل المثال ال الحصر:
هوميروس – هسيودوس – بنداروس – سافو – ألكااايوس – أيسااخيلوس – سااوفوكليس –
يوربيديس – أريستوفانيس ،وغيرهم من كبار الكتاب اليونان.
إينياااوس – ناااايفيوس – بالوتااااوس – ترنتياااوس – لوكيليااااوس – شيشااارون – كاااااتولوس –
لوكريتيوس – فرجيليوس – هوراتيوس – تيبولوس – بروبريتوس – أوفيديوس – ساانيكا –
لوكاااانوس – ساااتاتيوس – فااااليريوس فالكاااوس – بيرسااايوس – مارتيااااليس – يوفينااااليس –
بتروينوس – بلينيوس – كوينتيليانوس – أبوليوس ،وغيرهم من كبار الكتاب الرومان.
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المراجع:
يتم اختيار المراجع وفقا لألديب اليوناني أو الروماني موضوع الدراسة.
 0110772تصوير األعمال الفنية فى األدب السكندري
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
دراساااة نتااااج أدبااااء العصااار الساااكندري ،السااايما الشاااعراء ،وبياااان دورهااام الباااارز فاااى وصاااف
وتصوير األعمال الفنية فى العصر الهلينسااتي واالتجاهااات الفنيااة ،الساايما االتجاااه الااواقعى فااى
الفاان ورصااد العديااد ماان المعلومااات التااى تلقااى الضااوء علااى مااا تمياازت بااه تلااك الحقبااة ماان
االحتفاااالت والمهرجانااات التااى كاناات تقااام فااى مدينااة اإلسااكندرية ،ومااا كااان يعاارح فيهااا وفااى
قصااورها الملكيااة – كااذلك مالبااس كاال ماان النساااء والرجااال ومااا كاناات تتحلااى بااه ماان نقااوش
وزخارف .مع تناوله مواصفات مالبس بعح أصحاب المهاان والحاارف كالصاايادين علااى ساابيل
المثال وأدوات مهنتهم كشباك الصيد وكذلك أدوات الحرف األخرى.
المحتوى العلمي
دراسااة نصااوص الشااعراء الااذين تمياازوا فااى تناااول مثاال هااذه األعمااال مثاال :ثيوكريتااوسوكاليماخوس وأبولونيوس الرودسااى وهيرونااداس وتحلياال أمثلااة ماان هااذه النصااوص فيمااا
يخص تناولها لألعمال الفنية.
الرجوع إلى المراجع الحديثة التى تتناول األعمااال الفنيااة الخاصااة بالعصاار الهلينسااتي ومقارنتهااابما أورده هؤالء الشعراء للخروج بنتااائج أكياادة محققااة ،وبيااان مااا كااان فيهااا مجاارد أوصاااف ماان
وحى إبداعاتهم األدبية.
 استخالص أهداف هؤالء الشعراء من تناول مثل هذه األعمال الفنية وما قد تغير عما لااديهممن اتجاهات دينية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.
المراجع:
أوال المصادر :أعمال كبار شعراء العصر السااكندري مثاال ثيوكريتااوس وأبولونيااوس الرودسااى
وكاليماخوس وهيرونداس.
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ثانيا المراجع األجنبية:
- August Couat, Alexandrian Poetry Under the Fist three Ptolemies. London
1931.
- David Sansone, Ancient Greek Civilization.
- Fraser, P.M., Ptolemaic Alexandria, 3 Vols. Oxford, 1972
- Gunther Holbl, A history of the Ptolemaic Empire, New York, 2001.
- Moses Hadas, Hellenistic Culture, New York, 1972.
- Rice, E.E., The Grand Procession of Ptolemy Philadelphus, 1983.
- Thomas Hope, Costumes of the Greeks and Romans, Vol. II, New York,
1962.
- Webster, T.B.L., Hellenistic Poetry and Art.

المراجع العربية:
 إبراهيم نصحى :تاريخ مصر فى عصر البطالمة حـ 3ط ،5القاهرة .1984 الفريد لوكاس :المواد والصناعات عند قدماء المصريين – ترجمة زكى إسااكندر ومحماادزكريا .مكتبة المدبولى .1991
 0110763علم اللهجات اليونانية (شعبة اللغة)
 0110762نظرية تحليل األخطاء (شعبة اللغة)
 المقررات االختيارية
 0110773علم األدب المقارن
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
تعليم الطالب النظرة الشاملة لألدب ،والرؤية المتخطية للحدود المحليااة واإلقليميااة مااع التركيااز
على خصوصية األدب القومى مقارنة باألداب األخرى.
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المحتوى العلمي:
 التعريف بهذا العلم ومناقشة قضية مصطلح األدب المقارن. تاريخ علم األدب المقارن. مدارس األدب المقارن الغربية (الفرنسة واإلنجليزية واألمريكية). األدب المقارن فى مصر والعالم العربى. أزمة األدب المقارن اليوم. الكالسيكيات واألدب المقارن. نماذج تطبيقية لدراسة األدب المقارن ،قديمة وحديثة.المراجع األجنبية:
A critical

Literature.

Comparative

Susan,

- Bassnett,

Introduction (Blackwell 1993).
- Gifford, H., Comparative Literature (London 1969).
- Levin, H., Refractions. Essays in Comparative Literature
(Oxford 1972).
المراجع العربية:
 أحمد عتمان (تحري ر) ،قضايا األدب المقارن فى الااوطن العربااى .أعمااال المااؤتمر الاادولىلمركز الدراسات اللغوية واألدبية المقارنة (القاهرة .)1998
 الطاهر أحمد مكى ،األدب المقارن :أصوله وتطوره ومناهجه (دار المعارف .)1987 دورية "مقارنات" ،الجمعية المصرية لألدب المقارن (القاهرة  – 2002حتى اآلن). 0110774المصادر األدبية لدراسة الفنون اليونانية والرومانية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
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الهدف التعليمي:
يفيد هذا المقرر طالب اآلثار اليونانية والرومانية من حيث تقديم صااورة أصاايلة ومتكاملااة ماان
الفنااون اليونانيااة والرومانيااة فااى مجااال العمااارة والفاان التشااكيلي واألثاااث والحلااي واألساالحة
واآلالت الموساايقية ،حيااث تماادنا المصااادر األدبيااة بمعلومااات قيمااة عاان هااذه الفنااون ال يمكاان
الحصول عليها من خالل القطع األثرية وحاادها ،باال قااد يسااار تفسااير القطااع األثريااة أن تاام ذلااك
بعيدا عن المصادر األدبية.
المحتوى العلمي:
ياادرس الطالااب مجموعااة ماان المصااادر األدبيااة اليونانيااة والرومانيااة شااعرا ونثاارا ،ممااا يتصاال
بالهدف التعليمي لهذا المقرر .ففي مجال الشعر يدرس كال من الشعر الملحمى والشعر الغنااائى
والمساارح أمااا فااى مجااال الكتابااات النثريااة فياادرس علااى وجااه الخصااوص وصااف بااالد اليونااان
لبارثياس وفن العمارة لفتروفيوس والتاريخ الطبيعي لبلينيوس.
المراجع:
- Homer, Iliad
- Homer, Odyssey
- Pausinias
- Pliny, Natural History
- Virgilius, Aeneid .
- Vitruvius, De Architectura
- Emily T.Vermeule, Aspects of Death in Early Greek Art And Poetry, 1995
- Penelope Proddow, Art talls astory : Greek And Roman Myths, 1982 .
- Susie Hodge, Ancient Greek Art, 1998 .
-Timothy Eantz, Early Greek Myth, A Guide to Literary and Artistic Sources,
1996 .

 0110775نظرية الفن فى المصادر اليونانية والرومانية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
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الهدف التعليمي:
يهدف المقرر إلى تأكيد أهمية تناول األعمال األدبية اليونانية والرومانية بمقاييس ذلااك العصاار
بوصفها تمثل فى عصرها اتجاها فكريا أو فنيا معينااا ،مار بمراحاال ماان التغيياار أو التطااور ثاام
التقنيين إلى أن أصبح نظرية ثابتة.
المحتوى العلمي:
يتناول المقرر مراحل تطور نظرية الفن عند اليونان والرومان من خالل دراسة ما يتمثاال فيهااا
ماان الشااعر والنثاار ،فضااال عاان دراسااة نظريااة فاان الشااعر ألرسااطو وهوراتياوس وفاان البالغااة
ألرسطو والخطابة لكوينتلياتوس.
المراجع:
Arist., Poetics
Arist., Rhetoric
Horat., De Arte Poetica
Plat., Republic
Plat., Ion
Plat., Lans .
- George Arastaplo, The Thinker As Artist, from Homer to Plato & Aristotle , 1997 .
- E.r. Dodels, The Ancient Concept of Progress and other Essays on Greek
Literature and Belief, 1986 .
- Richard Hamilton, The Architecture of Hesiodic Poetry, 1989
- Richard Heinze, Virgil's Epic Technique, 1993 .
- John Jone, On Aristotle And Greek Tragedy, 1980 .
- Christopher Lyle Johnstone, Theory, Text
- Ian Rutherford, Canons of Style In The Antonine Age . Idea-Theory in its
Literary Context, 1998 .
 0110710الفن اليوناني والروماني (دراسة مقارنة) ( .شعبة اآلثار)

601

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

 0110776العلوم في اإلسكندرية القديمة
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي
تمثل الحركة العلمية في اإلسكندرية القديمة تجربة عقلية فريدة في التاريخ القديم  ،ألنها كانت
نتيجااة لتفاعاال ثقااافي ومعرفااي بااين التجربااة المصاارية القديمااة وتجربااة اليونااان القاادماء  .هااذا
التفاعل أحدث ثورة علمية أبدعت إنجازات فااذة ال مثياال لهااا ماان قباال فااي شااتى فااروع المعرفااة
العلمية في ذلك الوقت  :الرياضيات ـ الطب ـ الفلك ـ الطبيعة ـ الجغرافيا ـ علوم اللغة .
وأصبحت هذه اإلنجازات مثالً أعلى في كاال واحااد ماان هااذه العلااوم  ،وأثاار فااي جميااع الحركااات
العلمية الالحقة  ،وخاصة نهضة العلوم عند العرب وفي أوربا عصر النهضة .
لذلك كانت دراسة العلوم في اإلسكندرية القديمة الزمة لفهم تطور تاريخ العلوم عامة .
المحتوى العلمي
 البيئااة العلميااة الجدياادة فااي اإلسااكندرية فااي العصاار البطلمااي التااي اعتماادت علااى مؤسسااتيالمكتبة العالمية والمجمع العلمي (الموسيون . )Mouseion
 الرياضيات  :مدرسة إقليدس السكندري وأبوللونيوس من برجا ...... الطب الجديد  :هيرفيلوس مؤسس علم التشااريح  ،إيراسسااترانوس ومنهجااه العلمااي  ،وعلااموظائف األعضاء .
 استمرار ازدهار مدرسة اإلسكندرية في الطب حتى نهاية التاريخ القديم . الفلك(أ) أريستارخوس من ساموس ونظرية مركزية الشمس للكون  ،ضد مركزيااة األرح التااي
سادت حتى عصر النهضة األوروبية
(ب) إراتوسثنيس وقياس محيط الكرة األرضية رياضيا ً .وتأسيس "علم الجغرافيا" على
أسس

رياضية وعمل خريطة األرح على أساس خطوط الطول والعرح .

(جـ) هيبارخوس والعودة إلى نظرية مركزية األرح للكون .
(د) سترابون والعودة إلى الجغرافيا التاريخية والوصفية .
(هـ) كلوديوس بطلميوس الجغرافي والمزج بين الجغرافيا الرياضية والوصفية مع االلتزام
بنظرية مركزية األرح للكون .
 علم الطبيعة  :أرخيميدس وقانون الطفو ؛ آلة رفع المياه . -الميكانيكا أ) كتيسبيوس االسكندري والساعة المائية .
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ب) هيريون االسكندري واستخدام الطاقة الحرارية المحركة 0.....
 علوم اللغة والنقد العلمي للنصوص .المراجع:
-P.M. Fraser : Ptolemaic Alexandria , Oxford 1972 .
مصطفى العبادي  :مكتبة اإلسكندرية القديمة  :طـ 2المجلس األعلى لآلثار ـ القاهرة - 2003
- Roy Macleod ed , : The Library of Alexandria , Centre of Learning in the
Ancient world .
The American University in Cairo press . 2002 .

 0110777علم الجغرافيا فى الحضارتين اليونانية والرومانية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
إبراز دور اليونان والرومان فى نشأة علم الجغرافيا وتطوره ،وتسجيلهم للمعلومااات المتنوعااة
عن نشأة الكون وتقسيم األرضااى إلااى قااارات ،ووضااع أساامائها ،ووصاافهم للبحااار والمحيطااات
وغيرها من المظاهر الجغرافية.
المحتوى العلمي:
 دراسة اإلشارات الجغرافية فى مالحم هوبيروس وهسيودوس.
 دراسااااة المظاااااهر الجغرافيااااة واإلشااااارات الااااواردة عنهااااا فااااى ملحمااااة األرجوناوتيكااااا
ألبولونيوس الرودسى.
 دراسة أعمال الكتاب الجغرافية مثل:
هيكاتيوس الميليطى.
واراتوسثنيسى القورينى.
واسترابون
وكالوديوس بطلميوس
وديودورس
وبلينيوس الكبير
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المراجع:
- E.H., Byn Bwry, “A History of Ancient Geography”, 2 Vols.
- M, Cary & E.H. Warmington, “The Ancient Explorers”.
 0110778فن اإلبيجرامة اليونانية والالتينية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :
تمكين الطالب من التعمق في فن شعري واحد عند اليونان والرومان لإللمام بجميع جوانبه .
المحتوى العلمي:
ـ اإلبيجرامة اليونانية  :معناها  ،ونشأتها  ،وتطورها  ،وخصائصها .
ـ اإلبيجرامة السكندرية  ،ذروة الكمال .
ـ اإلبيجرامة عند الشعراء الرومان األوائل .
ـ تطور اإلبيجرامة الالتينية على يدي مارتياليس .
المراجع :
- Cairns , F., Generic Composition in Greek and Roman Poetry
(Edinburgh 1972) .
- Harder , M., et al (eds) , Hellenistic Epigrams (Peeters 2002) .
- Hutchinson , G., Hellenistic Poetry (Oxford 1997) .
- Sullivan , J., Martial : The Unexpected Classic (Cambridge
1991) .
 0110779فن اإلليجية اليونانية والالتينية
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي :
تمكين الطالب من التعمق في فن شعري واحد عند اليونان والرومان لإللمام بجميع جوانبه .

604

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

المحتوى العلمي:
ـ اإلليجية اليونانية  :معناها  ،ونشأتها  ،وتطورها .
ـ أهم شعراء اإلليجية اليونانية .
ـ اإلليجية السكندرية  ،أنواعها وأهم شعرائها .
ـ اإلليجية الالتينية عند كاتوللوس وشعراء العصر األوغسطي .
المراجع :
- Bowra , C.M., Early Greek Elegists (London 1938) .
- Easterling , P., et al (eds) , Early Greek Poetry (Cambridge
1989) .
- Higginbotham , J. (ed) , Greek and Latin Literature . A
Comparative Study (Methuen 1969) .
- Veyne , P., Roman Erotic Elegy : Love , Poetry , and the West
(Chicago 1988) .
 المقررات االختيارية من خارج القسم
 0110780المؤثرات الكالسيكية فى األدب الحديث
محــــاضـرات
 2ســــاعة معتمدة
الهدف التعليمي:
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمؤثرات الكالسيكية في األدب الحااديث واطالعهاام علااى
على نصوص من األدب الحديث
المحتوى العلمي:
يحتوي هذا المقرر على بعح النصوص األدبية الحديثة المتأثرة باابعح المااؤثرات الكالساايكية
القديمة .
المراجع:
قراءات متنوعة
 0111708علم اللغة المعرفي (قسم الصوتيات)
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التخصصــات

القســم العلمــي

الصوتاــات واللسانيات
الرقم الكودي ()11

تخصـــص عـــــام

* يمنح القســم درجتــي الماجســتار والــدكتوراه فــي

اآلداب:

درجة الماجستار ( 50ساعة معتمدة)
درجة الدكتوراه ( 60ساعة معتمدة)
أوالً :درجة الماجستاـر 50(:ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية (  15ساعة معتمدة)

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي
0111601

ا تجاهاااااااااات حديثاااااااااة فاااااااااي المورفولوجياااااااااا

الوحدات

محاضرات

ماداني

تطبيقات

2

-

2

متطلب
سابق

3

والسينتاكس
0111602

الصوتيات والفونولوجيا( مستوي متقدم )

2

-

2

3

0111603

علم اللغة الحاسوبي( مستوى متقدم ) ( ) 1

2

-

2

3

0111604

علاااااااام الصااااااااوتيات اإلكلينيكااااااااي (مسااااااااتوى

2

-

2

3

متقدم)()1
0111605

علم الصوتيات التجريبي( مستوى متقدم )

2

2

-

3

()1

ثانيا :المقررات االختيارية(  15ساعة معتمدة)
ً
اختار الطالب  5مقررات15( =3Xساعة معتمدة)
الرقم

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

متطلب
سابق

محاضرات

ماداني

تطبيقات

0111606

اتجاهات حديثة في نمو اللغة والتواصل

2

-

2

3

0111607

علم الداللة والبرجماتية

2

-

2

3

0111608

تشريح وفسيولوجيا السمع والكالم

2

-

2

3
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0111609

لغويات نصية

2

-

2

3

0111610

برمجة حاسب آلي

2

-

2

3

0111611

تكنولوجيا الكالم واللغة

2

-

2

3

0111612

استخدام نظم المعلومات الجغرافيااة

2

-

2

3

في علوم اللغة
0111613

اضطرابات التواصل اللغوي

2

-

2

3

0111614

نحو صوري

2

-

2

3

0111615

إحصـاء متقـدم

2

-

2

3

عدد ساعــات رسالة الماجستار (20ساعة معتمدة)
ثانيا :درجــة الدكتــوراه60( :ساعة معتمدة)
ً
ال :المقررات اإلجبارية(  9ساعات معتمدة)
أو ً

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

متطلب
سابق

محاضرات

ماداني

تطبيقات

0111701

نظريات في علم الصوتيات

2

-

2

3

0111702

اتجاهات حديثة في الفونولوجيا

2

-

2

3

0111703

اتجاهات حديثة في التراكيب والداللة

2

-

2

3

ثانيًا :المقررات االختيارية( 9ساعات معتمدة)
يختار الطالب3مقررات9(= 3xساعات معتمدة)
الرقم

0111704

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

القضايا اللغوية والتجريب ( مستوى متقاادم )

الوحدات

محاضرات

ماداني

تطبيقات

2

-

2

3

( )2
0111705

علم اللغة اإلكلينيكي( مستوى متقدم ) ( ) 2

2

-

2

3

0111706

علم اللغة الحاسوبي( مستوى متقدم ) ( ) 2

2

-

2

3

0111707

تكنولوجيااا الكااالم واللغااة ( مسااتوى متقااادم )

2

-

2

3

()2

متطلب
سابق
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0111708

علم اللغة المعرفي

2

-

2

3

0111709

علم اللغة الكمي

2

-

2

3

0111710

دراسات فردية

2

-

2

3

عدد ساعات رسـالـة الدكتـوراه (  42ساعة معتمدة)
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قســـــــم الصوتيــــات
()11
أوالً :درجــة المـاجستاـر

 المقــررات اإلجبـــاريــة
 0111601اتجاهات حديثة في المورفولوجيا والسينتاكس
محاضرات

تطبيقيات

2

2

=

 3ساعات معتمدة

الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى دراسااة االتجاهااات الحديثااة لبنيااة الكلمااة اشااتقاقا
وتصريفا كجزء ماان تكااوين نظريااة عامااة عاان المعجاام .كمااا يتناااول هااذا المقررأيضااا االتجاهااات
الحديثة لشر كيفية تركيب الجملة في ضوء علم اللغة الحديث.
المحتوى العلمي:
 دراسة االتجاهات المختلفة لبنية الكلمة عامة في ضوء علم اللغة الحديث. نظريات بناء المعجم. نظريات تركيب الجملة عامة في ضوء علم اللغة الحديث. تطبيقات دراسة تركيب الكلمة والجملة في اللغة العربية.المــراجــع:

1. Bauer, L. (2001). Morphological productivity. Cambridge, Cambridge
University Press.
2. Poole, G. (2002). Syntactic theory. Houndmills, Basingstoke, Palgrave.

 0111602الصوتيات والفونولوجيا (مستوى متقدم).
محاضرات

تطبيقيات

2

2

=

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :تعريف الطالب بالنظريات الصوتية والفونولوجية .
المحتوي العلمي:
 دراسة المفاهيم الصوتية والفونولوجية االتجاه التوليدي في الفونولوجيا الفونولوجيا التطريزية -الفونولوجيا الطبيعية
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الفونولوجيا القطعية الذاتية Autosegmental Phonology

 الفونولوجيا العروضية الفونولوجيا المعجمية الفونولوجيا التجريبية التطبيقات المتعددة في التحليل الفونولوجي.المــراجــع:
1. Clark,G.and Yallop,C.(1990) An Introduction to Phonetics and
Phonology. Oxford: Basil- Blackwell.

 0111603علم اللغة الحاسوبي (مستوى متقدم )1-
محاضرات

تطبيقيات

2

2

=

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :برزت قضية اللغة والحاسب اآللي على قائمة األولويات في اإلعداد للنقلة
المعلوماتية التي الحت بوادرها في األفق .ولذلك تعتبر قضية معالجة اللغة بالحاسب اآللي ،بال
شك ،من أهم القضايا لدخول المجتمعات في عصر المعلومات.
المحتوى العلمي:
 التعرف على متطلبات المعالجة اآللية للغة الطبيعية. كيفية استخدام الحاسب اآللي في العمليات األساسية للتحليل والتركيب اللغوي من صرفونحو وداللة التي تعد من الخطوات التمهيدية للنظم المختلفة لمعالجة اللغة الطبيعية بالحاسب
اآللي.
 كما يتناول هذا المقرر التطبيقات اآللية المختلفة لعلم اللغة الحاسوبي. التعرض إلى قضايا اللغة العربية وتحديات عصر تكنولوجيا المعلومات.المــراجــع:
1. Mitkov, R. (2003). The Oxford handbook of computational linguistics.
Oxford, Oxford University Press.
2. Hausser, R. R. (2001). Foundations of computational linguistics: humancomputer communication in natural language. Berlin; New York,
Springer.
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 0111604علم الصوتيات اإلكلينيكي (مستوى متقدم ـ )1
محاضرات

تطبيقيات

2

2

=

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :يأخذ هذا العلم الطابع التطبيقي للنظريات اللغوية والصوتية للتعرف على
مشكالت النطق المختلفة فى الكالم غير الطبيعى.
المحتوى العلمي:
 العمليات األساسية فى فسيولوجيا النطق والكالم مقدمة فى النمو الطبيعى للكالم االستفادة من العلوم البينية التى يمكن أن تخدم فى ايجاد حلول لمشكالت النطق مثل :العلومالطبية والعلوم  -النفسيةوالعصبيةوالعلوم التربوية وغيرها.
 أمراض السلسلة الكالمية من االنتاط حتى االستقبال . عمليات تقييم ووصف النطق غير الطبيعى وطرب العالط.المــراجــع:
Journal of Voice
Journal of Clinical Linguistics and Phonetics

0111605علم الصوتيات التجريبي (مستوى متقدم .)1-
محاضرات

تطبيقيات

2

2

=

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي:
كيفية عمل مشروع بحث تجريبي خاص بالطالب يمكن أن يطبق على أى فكاارة لغويااة أو
صوتية فى اللغة العربية.
المحتوي العلمي:
وضااع أسااس لمنهجيااة البحااث التجريبــــــــااـى  Research Methodologyمطبااق علااى أى
فكرة لغوية – صوتية وتنقسم إلي:
أوالً -:اختبارات موضوعية . Objective

وهي كاآلتي-:
أ ) اختيار االفتراض.

ب) وضع مادة مبدئية.

ط) تقنية القياس المناسبة.

د) التصميم التجريبي.

هـ) كيفية عمل تمثيل رسم جرافيكي للنتائج.
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و) استخدام االحصاء لرسم االستنتاجات من العينات المختارة.
ثانيا :عمل اختبارات ذاتية .Subjective

 تحتاط بعض التجارب اجراء اختبارات سمعية -ذاتيه للحكم علااي المااادة اللغويااة والعينااات
المختارة وتقييمها.
 امكانية تمثيل نتائج الحكم الذاتي جرافيكياً.
 امكانية استخدام اإلحصاء لرسم االستنتاجات من العينات المختارة.
 كيفية ربط النتائج الموضوعية المادية  objectiveبالنتائج الذاتية – السمعية .Subjective

 عمل استنتاجات أخيرة لموضوع البحث.
المــراجــع:
1. Ladefoged,P.(1971) Preliminaries to Linguistic Phonetics , Chicago press
2. Ohala , J. and Jaeger , ed. (1986) Experimental Phonology. Orlando
Academic press

 المـقررات االختيــــاريــــة
 0111606اتجاهات حديثة في نمو اللغة والتواصل
محاضرات
2

تطبيقيات
2

=

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :تعريااف الطالااب باالتجاهااات الحديثااة فااي دراسااة النمااو اللغااوي عنااد األطفااال
األسوياء وتدريبهم علي إجراء بحث في هذا المجال.
المحتوي العلمي:
دراسة النمو اللغوي عنااد األطفااال األسااوياء والمراحاال التااي يماارون بهااا ماان الماايالد حتااي
تكتمل اللغة لديهم.
 مستويات دراسة إكتساب اللغة-: النمو الفونولوجي – النمو المورفولوجي – النمو التراكيبي. طرب دراسة إكتساب اللغة. نظريات إكتساب اللغة. أساليب التواصل اللغوي. إجراء بحث عن النمو اللغوي عند األطفال األسوياءالمــراجـع:
Boston. Little, brown Company. James, S.L.(1990) Normal
Language Acquisition .
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 0111607علم الداللة والبرجماتية
محاضرات

تطبيقيات

2

2

=

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بنظريات علم الداللة وتطبيقاته
وعالقته بالعلوم اللغوية االخرى .ويهدف كذلك الى التعريف بالنظريات التداولية أو علم
البرجماتية.
المحتوى العلمي:
 .1دراسة العالقات الداللية بين الكلمات المفردة والكلمات داخل الجملة.
 .2عالقة اللغة بالمنطق الرمزي وحساب القضايا.
 .3المعنى المعجمي والمعنى النحوي.
 .4عرض النظريات التداولية ودراسة بعض التطبيقات.
المــراجــع:
1. Bianchi, C. (2004). The semantics/pragmatics distinction. Stanford,
Calif.; [Great Britain], CSLI c2004.
2. Jaszczolt, K. (2002). Semantics and pragmatics: meaning in language
and discourse. Harlow, Longman.

 0111608تشريح وفسيولوجيا السمع والكالم
محاضرات
2

تطبيقيات
2

=

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :التعرف العملي على جميع التفصيالت الخاصة بتشريح أعضاء السمع
والكالم باالضافة إلى الجهاز العصبي المسئول عن التنسيق العام إلنتاط وفهم الكالم.
المحتوى العلمي:
 دراسة تشريح أعضاء السمع والكالم. دراسة فسيولوجية ألعضاء السمع والكالم. دراسة الجهاز العصبي المسئول عن التنسيق العام إلنتاط الكالم وفهمه.المـراجـع:
1.Basic Anatomy and physiology in speech and Hearing. USA
2. Palmer, J.M.(1993) Anatomy for speech and Hearing. USA
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 0111609لغويات نصية
محاضرات

تطبيقيات
2

2

=

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :تهتم اللغويات النصية بدراسة اللغة كما تظهر في المدونات أي من خالل
النتاط اللغوي للعقل البشري  ،كما تهتم ببناء بنوك من البيانات النصية والمعجمية لخدمة
اللغويين.
المحتوى العلمي:
 التعريف بأهمية المدونات في الدراسات اللغوية التعرض لقضايا بناء المدونات واختيار النصوص المكونة لها. دراسة اتجاهات تكويد النصوص .Text encoding بناء أدوات لتحليل المدونات على مستويات مختلفة: مستوى قسم الكلمة .Part of Speech Tagging -مستوى التركيب .Parsing

 مستوى الداللة ًً. Word Sense Disambiguation إلقاء الضوء على التطبيقات المختلفة التي يمكن بناؤها باستخدام المدونات.المــراجــع:
Sinclair, J. M. and R. Carter (2004). Trust the text: language, corpus and
discourse. London, Routledge.
Sampson, G. and D. McCarthy (2004). Corpus linguistics: readings in a
widening discipline. London, Continuum.

 0111610برمجـــة حـــاسـب آلي
محاضرات
2

تطبيقيات
2

=

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :تأتي هذه المادة لتتكامل مع مادة علم اللغة الحاسوبي لمساعدة طالب
الدراسات العليا في بناء تطبيقات آلية بأنفسهم.
المحتوى العلمي:
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دراسة أحد لغات برمجة الحاسب اآللي باإلضافة إلى برامج قواعد البيانات بصورة متقدمة
عن ما درسه الطالب في مرحلة الليسانس حيث تساعده على بناء نماذط متقدمة اما لبرامج
المعالجة اآللية للغة العربية أو لبرامج لغوية وصوتية تطبق على اللغة العربية الطبيعية و غير
الطبيعية.
المــراجــع:
1. Hammond, M. (2002). Programming for linguists: Java technology for
language researchers. Oxford; Malden, MA, Blackwell Publishers.

 0111611تكنولوجيا الكالم واللغة
محاضرات

تطبيقيات

2

2

=

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :تعريف الطالب بالتقنية الحديثة في مجال الكالم واللغة وتوسيع مداركه بما
توصل له العلم في هذا المجال.
المحتوي العلمي:
يحتوي المنهج علي االتجاهات الحديثة الخاصة بتقنية الكالم واللغة ومنها-:
 -1محاكاة الكالم إلكترونيا ً . Speech Synthesis
 -2دراسة الصوتيات في األغراض القضائية . Forensic Phonetics
 -3التعرف علي الكالم والمتكلم تلقائيا ً . Automatic Speech/ Speaker Recognition
 -4كيفية تحويل النص المكتوب إلي منطوب . Text to Speech
 -5الترجمة اآللية للكالم.
المــراجــع:
1.Allen, J., M. S. Hunnicutt, et al. (1987). From text to speech: the MITalk
system. Cambridge, Cambridge University Press.

;2. Dutoit, T. (1997). An introduction to text-to-speech synthesis. Dordrecht
London, Kluwer Academic.

 0111612استخدام نظم المعلومات الجغرافية في علوم اللغة
محاضرات
2

تطبيقيات
2

=

 3ساعات معتمدة
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الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلااى توجيااه الطالااب إلااى كيفيااة اسااتخدام نظاام المعلومااات
الجغرافية في تحليل النصوص بمستوياتها المختلفة
المحتااوى العلمااي :اسااتخدام نظاام المعلومااات الجغرافيااة فااي تحلياال النصااوص بمساااتوياتها
المختلفااة واسااتخدام البيانااات الناتجااة فااي التطبيقااات المختلفااة  :توزيااع اللهجااات حسااب المنطقااة
الجغرافية – تطبيقات اللغة والحاسب اآللي – توزيع السمات اللغوية في النصوص.
المــراجــع:
قراءات متنوعة في مجال نظم المعلومات الجغرافية المتعلقة بعلوم اللغة
 0111613اضطرابات التواصل اللغوي
محاضرات
2

تطبيقيات
2

=

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :تعريف الطالب باضطرابات الكالم واللغة وصعوبات التعلم.
المحتوى العلمي:
 فسيولوجيا النطق والكالم مشكالت تأخر الكالم اضطرابات وبطء التعلم اضطرابات التواصل بعد اكتمال نمو اللغة اضطرابات الطالقة اللغويةالمــراجــع:
Cohen , Nancy , J (2001) Language Impairment and Psycho-pathology in
Infants ,Children, and Adolescents Sage Publication, London.

 0111614نحـــــو صـــــوري
محاضرات

تطبيقيات

2

2

=

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :يهتم هذا العلم بوصف المعلومات بصورة واضحة جدا خالية من الغموض و
فى صورة قواعد شكلية حتى يمكن لنا وصف وترتيب المعلومات الذهنية المسبقة لنستنتج من
خاللها نتيجة صحيحة مطابقة للواقع وعلى هذا األساس سمي بالنحو الصوري .فطبقا لهذا
الوصف أو القواعد الشكلية يمكن لنا اختبار أي من الظواهر اللغوية وإعطاء الوصف الشكلي
لها.
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المحتوى العلمي:
التعرف على هذا االتجاه في الوصف الشكلي واألنماط المختلفة  Formalismsلكتابة
قواعد من هذا النوع باإلضافة إلى كيفية تطبيق ذلك في وصف المستويات اللغوية المختلفة
لتناسب.
المــراجــع:
1. Sag, I. A., T. Wasow, et al. (2003). Syntactic theory: a formal
introduction. Stanford, Calif., Center for the Study of Language and
Information.
2. Levine, R. (1992). Formal grammar: theory and implementation. New
York, Oxford: Oxford University Press.

 0111615إحصـــاء متقـــدم
محاضرات

تطبيقيات

2

2

=

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :إتقان الطالب للعمليات اإلحصائية تمهيدا الستخدامها في شر وعرض
النتائج المختلفة ألي دراسة.
المحتوى العلمي:
 االختبارات االحصائية. التحليل العاملي. معامل االرتباط معامل االنتشار. االحتماالت. استخدام البرامج االحصائية المختلفة مثل .SPSSالمراجع:
Runyon, R.P.&Haper, A.(1967) Fundamentals of Behavionral statistics. USA
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ثانيـًــا  :درجـــة الدكتـــوراه
 المقـــررات اإلجبـــاريـــة
 0111701نظريات في علم الصوتيات
محاضرات

تطبيقيات

2

2

=

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :التعريف بالنظريات الحديثة في علوم الصوتيات وكيفية تطبيقها.
المحتوى العلمي:
 .5النظرية الصوتية الكالسيكية ونقدها
 .6النظرية الكمية Quantal Theory

 .7النظرية الصوتية المعرفية – االدراكية.
 .8النظرية الصوتية االدراكية – الفيزيائية – النفسية.
 .9كيفية تطبيق النظريات الصوتية على القضايا اللغوية المختلفة.
المــراجــع:
Hard Castle, W.J. & Laver J. (ed.) (2000). The Handbook of Phonetic
Sciences. Oxford, Blackwell.

 0111702اتجاهات حديثة في الفونولوجيا
محاضرات
2

تطبيقيات
2

=

 3ساعات معتمدة

الهاادف التعليمااي :تعريااف الطالااب باالتجاهااات الحديثااة فااي دراسااة الفونولوجيااا ونظرياتهااا
المعاصرة.
المحتوي العلمي:
دراسة النظريات الفونولوجية المعاصرة مثل نظرية األفضلية "Optimality Theory

تطبيق النظريات الفونولوجية المعاصرة في التحليل الفونولوجي للغة العربية.
المــراجــع:
1. McCarthy , J. (ed.) (2004). Optimality Theory in phonology . Oxford :
Blackwell.
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 0111703اتجاهات حديثة في التراكيب والداللة
محاضرات

تطبيقيات

2

2

 3ساعات معتمدة

=

الهدف التعليمي :تعريف الطالب باالتجاهااات الحديثااة فااي دراسااة التراكيااب والداللااة وكيفيااة
تفاعلهما مع المستويات اللغوية المختلفة.
المحتوي العلمي:
 .10التمثيل الداللي
 .11التمثيل النحوي  :التركيبي والوظيفي.
 .12التفاعل بين البنبة والداللة.
 .13التفاعل بين الداللة والمعجم.
 .14التفاعل بين الداللة والنحو.
 .15فك لبس الضمير.
 .16فك اللبس المعجمي
 .17فك اللبس التركيبي
 .18النحو المبني على الداللة.
المــراجــع:
1. Butler, A. and E. Mathieu (2004). The syntax and semantics of split
constructions: a comparative study. Basingstoke, Palgrave Macmillan.

 المقـــــررات االختيـــاريـــة
 0111704القضايا اللغوية و التجريب (مستوى متقدم)2
محاضرات
2

تطبيقيات
2

=

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :تعريف الطالب بأهمية استخدام الطرب التجريبية والقياسات اآللية لتحقيق
اثباتااات يمكاان حملهااا علااي القضااايا اللغويااة وأهمهااا أنهااا تماادنا بمعلومااات تفصاايلية أكثاار ماان
الملحوظات النظرية.
المحتوي العلمي:
 -1التعريف بأجهزة تحليل الصوت وأهمها السوناجراف وبرامجة المتطورة.
 -2كيفية إخضاع القضايا اللغوية لالختبارات الموضوعية والذاتية.
 -3المجاالت اللغوية التطبيقية المتعددة التى يمكن استخدام القياسات اآللية فيها ومنها:
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أ ) الفونولوجي التجريبى المعملي:
وهو االتجاه الحديث نسبيا ً ويعنى باستخدام الوسائل التجريبية للتحقيق من قضايا التمثيل
الفونولوجي وهذا المجال ممثل فى أعــمال )  ( Pierehumbertو ( Keating & Ladd

ب) فى مجال علم اللغة االجتماعي:
وهو استخدام التجريب الثبات التغيرات الصوتية واللغوية حسب المتغيرات االجتماعية وهذا
المجال ممثل منذ السبعينات في عمل . Labov
ط ) في مجال اكتساب اللغة:
في هذا المجال أفادنا  Macken & Bartonعن أهمية الدراسة الفيزيائية التجريبية في اكتساب
اللغة وتطوره.
المــراجــع:
1.Hayward , Katrina (2000) . Experimental Phonetics. England.

 0111705علم اللغة اإلكلينيكى (مستوى متقدم)2
محاضرات

تطبيقيات
2

2

=

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :يعنى هذا العلم بتطبيق النظريات اللغوية ومناهجها فى وصف االضطراب
اللغوى والكالمى وتحليله.
المحتوى العلمي:
 .19االستيرتيجيات األساسية فى عمليات التواصل
 .20علوم اللغة وعلوم أمراض التخاطب
 .21علوم السمعيات
 .22تشخيص االضطراب النطقى واللغوى
 .23أمراض السلسلة الكالمية من االنتاط الى االستقبال
المــراجــع:
1. Journal of Clinical Linguistics and Phonetics.

 0111706علم اللغة الحاسوبي (مستوى متقدم )2-
محاضرات
2

تطبيقيات
2

=

 3ساعات معتمدة
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الهدف التعليمي :تهيئة جوانب اللغة العربية للمعالجة اآللية أسوة بما اتبع في كثير من
اللغات األخرى مثل اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية والعبرية.
المحتوى العلمي:
 .24تطبيق قضايا المعالجة االلية للغات الطبيعية على اللغة العربية وذلك بالتركيز على كل
جانب من جوانب المعالجة للعربية على حدة :
 بناء المعجم.
 قواعد البيانات القاموسية.
 المحلالت الصرفية والنحوية وغيرهم.
 دراسة التحديدات الخاصة باستخدام اللغة العربية في التطبيقات اآللية المختلفة مثل:

تحليل النصوص آليا



واسترجاع المعلومات

 الترجمة اآللية.
المــراجــع:
1. Armstrong, S. (1999). Natural language processing using very large
corpora. Dordrecht; Boston, Kluwer Academic.
2. Hausser, R. R. (1999). Foundations of computational linguistics: manmachine communication in natural language. Berlin; New York, Springer.

 0111707تكنولوجيا الكالم واللغة (مستوى متقدم)2
محاضرات

تطبيقيات

2

2

=

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :االهتمام بتطبيق التقنيات الحديثة فى مجال الكالم على اللغة العربية بشكل
خاص -كما طبقت على معظم اللغات فى عصرنا الحديث.
المحتوى العلمي:
اختيار الطالب أحد االتجاهات الحديثة ومحاولة تطبيقها علألاللغة العربية وهى كاآلتى-:
 -1محاكاة الكالم الكترونيا
 -2التعرف على الكالم والمتكلم تلقائيا
 -3دراسة الصوتيات فى األغراض القضائية
 -4كيفية تحويل النص المكتوب الى منطوب والعكس
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 -5الترجمة اآللية للكالم
المــراجــع:
1.Fallside, F. and W. A. Woods (1985). Computer speech processing.
Englewood Cliffs, N.J.; London, Prentice Hall International.
2. Jurafsky, D. and J. H. Martin (2000). Speech and language processing: an
introduction to natural language processing, computational linguistics, and
3. speech recognition. Upper Saddle River, N.J., Prentice Hall.

 0111708علم اللغة المعرفي
محاضرات
2

تطبيقيات
=

2

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :تعريف الطالب بكيفية عمل العقل والجهاز العصبي إلنتاط الكالم وفهمه.
المحتوى العلمي:
 نظريات تفسير كيفية نمو اللغة داخل العقل البشري. العالقة بين اللغة والفكر. تطبيقات عمليات المعالجة العقلية للغة: أنظمة محاكاة العقل البشري في نقل ومعالجة المعلومات. العمليات المعرفية ودورها في اكتساب اللغة وإدراكها. كيفية تنظيم المعجم الذهني في ضوء النظريات المعرفية الحديثة.المــراجــع:
Journal of Cognition.
Journal of the Cognitive Representation of Speech.

 0111709علــــم اللغــــة الكمــي
محاضرات
2

تطبيقيات
2

=

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :تلعب الدراسات الكمية دورا هاما في الدراسات اللغوية .فاالنتظام
اإلحصائي خاصية لغوية متأصلة ويمكن اعتبارها متغيرا تابعا لتداخل كثير من المتغيرات
المحكومة بالقواعد اللغوية .وما يثبت تأصل االنتظام اإلحصائي في الكيان اللغوي هو
انتشار مظاهره على جميع مستويات اللغة وعناصر بنائها ،فإذا أخذنا عينة لغوية وفقا
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للقواعد السليمة الختيار العينات اإلحصائية سنلحظ أن التوزيع النسبي للعناصر اللغوية
المخت لفة تميل إلى الثبات في هيئة أنصبة مستقرة إحصائيا ،إذ أن مصدر البيانات اللغوية هو
مصدر تنحو توزيعاته اإلحصائية إلى الثبات.
المحتوى العلمي:
 توجيه أنظار باحثي الدراسات العليا إلى الدور الذي تلعبه اللدراسات الكمية فيالدراسات اللغوية.
 معرفة كيفية اختيار عينات سليمة إحصائيا. االختبارات ) (Testsوالتحليالت ) (Analysesوالنماذط ( )Modelsاإلحصائيةالمختلفة وتطبيقها في علم اللغة بمستوياته المختلفة.
 دور الحاسب اآللي في الدراسات الكمية اللغوية باعتباره آله إحصائية من الطرازاألول.
المــراجــع:
1. Haman, A.-J. (1995). Methods in quantitative linguistics. Trier,
Wissenschaftlicher Verlag Trier.
2. Téeésitelovâa, M. (1992). Quantitative linguistics. Praha, Academia.

 0111710دراســــات فــــرديــــة
محاضرات
2

تطبيقيات
2

=

 3ساعات معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر الى اعطاء الطالب الفرصة الختيار موضوع صوتى
أولغوى يناسب اهتمامه وتدريبه على اجراء بحث متكامل األركان تمهيدا لعمل رسالة علمية
متكاملة.
المحتوى العلمي:
طريقة عمل بحث علمى باستخدام الوسائل الحديثة.
التدريب على معالجة موضوع البحث.
المــراجــع:
قـــــــراءات متنـــــوعــــــــة
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القسم العلمـــي
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التخصصـــات

قســم الدراسات المسرحية
الرقم الكودي()12

أوالً :يمنح القسم دبلوم مهنى في فنـون
المسرح.

تخصــــص عــــــــام

ثانيا :يمنح القسم درجتي الماجستاــر
ً
والدكتوراه:

درجة الماجستار (  50ساعة معتمدة)
درجة الدكتوراه ( 60ساعة معتمدة)

الرقم

الكودي

أوالً :الدبلوم المهنى في فنون المسرح (  36ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية(  18ساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

المقــــررات

الوحدات

متطلب
سابق

محاضرات

تطبيقات

ميداني

 0112501أسس الكتابة المسرحية :نظريات وتطبيقات

2

2

-

3

 0112502النقد المسرحي :النص والعرض

2

2

-

3

 0112503سينوغرافيا المسر

2

2

-

3

 0112504تقنيات األداء التمثيلي

2

2

-

3

 0112505فن اإللقـــــــاء المسرحي

2

2

-

3

 0112506مناهج اإلخراط المسرحي وتقنياته

2

2

-

3

ثانيا :المقررات االختيارية(  18ساعة معتمدة)
ً
اختار الطالب  6مقررات  18 ( =3 xساعة معتمدة)
الرقم

الكودي

الساعات المعتمدة

المقــــررات

 0112507علم الجمال والنقد المسرحي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ميداني

2

2

-

3

متطلب
سابق
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 0112508ورشة ارتجال

2

2

-

3

 0112509فن اإلخراط في مسر الطفل

2

2

-

3

 0112510حرفية المسر

2

2

-

3

 0112511ورشة إخراط مسرحي

2

2

-

3

 0112512اإلنتاط واإلدارة المسرحية

2

2

-

3

 0112513فنون التعبير الحركي

2

2

-

3

 0112514ورشة تأليف مسرحي

2

2

-

3

 0112515المصادر والمصطلحات المسرحية

2

2

-

3

 0112516التراث الشعبي

2

2

-

3

 0112517تطور فن اإلخراط المسرحي في مصر

2

2

-

3

ثانيا  :درجتا الماجستار والدكتوراه
ً
أوالً :درجة الماجستار(  50ساعة معتمدة)

أوالً :المقررات اإلجبارية (  18ساعة معتمدة)

الرقم

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــررات

الكودي

محاضرات

تطبيقات

ميداني

 0112601حلقة بحث في النقد المسرحي المعاصر

3

2

-

4

 0112602مناهج تمثيل

3

2

-

4

 0112603تقنيات إخراط مسرحي

4

4

-

6

 0112604نصوص مسرحية بلغة أوروبية حديثة

4

-

-

4

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية(  8ساعات معتمدة)
ً
المقررات االختيارية من داخس القسم

اختار الطالب  4مقررات  8 (=2 xساعات معتمدة)
الرقم

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــررات

متطلب
سابق

محاضرات

تطبيقات

ميداني

 0112605إنتاط وتسويق

1

2

-

2

 0112606علوم سياسية

2

-

-

2

 0112607إعالم واتصال

1

2

-

2

 0112608علم النفس

2

-

-

2
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 0112609الدراما الحركية ()1

1

2

-

2

 0112610علم الصوتيات

1

2

-

2

المقررات االختيارية من خارج القسـم

اختار الطالب مقرر واحد 2 ( =2 xساعة معتمدة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ميداني

 0112611إدارة األعمال

2

-

-

2

 0112612قانون

2

-

-

2

 0112613تاريخ الفكر الفلسفي

2

-

-

2

متطلب
سابق

عدد ساعات رسالة الماجستار(  22ساعة معتمدة)
ثانيا :درجة الدكتوراه(  60ساعة معتمدة)
ً
أوالً :المقررات اإلجبارية(  14ساعة معتمدة)

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ميداني

 0112701أدب مسرحي مقارن

3

-

-

3

 0112702سينوجرافيا المسر (علم المنظر

2

4

-

4

متطلب
سابق

المسرحي)
 0112703اتجاهات جديدة في الكتابة المسرحية

1

4

-

3

 0112704اتجاهات اإلخراط والتمثيل المسرحي

2

4

-

4

الحديثة والمعاصرة

ثانيا :المقررات االختيارية(  8ساعات معتمدة)
ً
المقررات االختيارية من داخس القسم

اختار الطالب  4مقررات  8 (=2xساعات معتمدة)
الرقم

الكودي

الساعات المعتمدة

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ميداني

 0112705المسر الغنائي

1

2

-

2

 0112706جماليات اإلخراط واألداء المسرحي

1

2

-

2

 0112707فنون تشكيلية

1

2

-

2

 0112708علم األسطورة

2

-

-

2

متطلب
سابق
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 0112709الدراما الحركية ()2

1

2

-

2

 0112710علم التشريح

1

2

-

2

 0112711فنون شعبية

1

2

-

2

 0112712موسيقى ومؤثرات صوتية

1

2

-

2

المقررات االختيارية من خارج القسم

اختار الطالب مقرر واحد 2 xساعة معتمدة= ( 2ساعة معتمدة)
الرقم

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــررات

الكودي

محاضرات

تطبيقات

ميداني

2

-

-

2

 0112714التراث الشعبي العربي والغريي

2

-

-

2

 0112715علم اللغويات

2

-

-

2

0112713

تاريخ وفكر حضاري

عدد ساعات رسالة الدكتوراه (  36ساعة معتمدة)

متطلب
سابق
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قســم الدراسات المسرحية
()12

أوالً :الدبلوم المهني في فنون المسرح
 المقـررات اإلجبـاريـة:
 0112501أسس الكتابة المسرحية :نظريات وتطبيقات
محــاضرات
2

تطبيقات
2

=  3ســاعات معتمدة

الهدف التعليمي :تقع هااذه المااادة فااي جاازأين :جاازء نظااري وجاازء تطبيقااي ،أمااا الهاادف ماان
الدراسة النظرية في هذه المادة فهو تعريف الطالب بأساليب الكتابة المسرحية خاصة التااي باادأت
مع االتجاهات الحداثية ثم ما بعد الحداثية ،أما في الجزء التطبيقي ،فيكلف الطالب بالتطبيق علااى
عدد ماان األعمااال المساارحية العالميااة والعربيااة اسااتنادا ً إلااى األسااس العلميااة النظريااة لفاان الكتابااة
المسرحية .
المحتوى العلمي:
تحاادد المااادة تعريفااات لمفهااوم الحداثااة ومااا بعاادها  ،ومعرفااة أسااباب إفساااد العماال الفنااي
الحداثي ،ودور كل من الكاتب المسرحي والمخرط في األساليب واالتجاهات المسرحية الجديدة،
ثم عالقة هذه األساليب بالجانب الطقسي والتراثي الخاص بكل منطقة على حدة.
المــراجــع :
1. Phyllis , H . , The Theatre , 1985
2. Robert Scholes , Elements Of Drama , Schoolas & Klaus .

 0112502النقد المسرحي :النص  -العرح:
محــاضرات
2

تطبيقات
2

=  3ســاعات معتمدة

الهدف التعليمي  :يعني الجانااب النظااري ماان هااذه المااادة بدراساة واسااتعراض ماادارس النقااد
المختلفااة؛ وماان ثاام تااأتي دراسااتها لطااالب علااوم المساار ضاارورة حيويااة ،أمااا الجانااب العملااي
والخاااص بااالعرض فيرتكااز عاال تطبيااق الجانااب النظااري ماان خااالل النقااد والتحلياال لعاادد ماان
النصوص والعروض المسرحية.
المحتوى العلمي:
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ويتسم المنهج في هذه الدراسة بعق حلقة دورية يتم فيهااا طاار خصااائص كاال مدرسااة
علااى حاادة ،ثام مناقشااة هااذه الخصااائص ،وأثاار هااذه الماادارس فااي تطااوير حركااة النقااد المساارحي
المعاصر.
المــراجــع :
 -1أحمد حسين اللقاني :المناهج بين النظرية والتطبيق ،عالم الكتب1981 ،
 -2ابراهيم حمادة .من حصاد الدراما والنقد ،الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1987 ،
 -3باربارا باركر  .ماكبث :الوهم الكبير؛ ترجمة حسين اللبودي -.مجلة المسر  ،الهيئة
المصرية العامة للكتاب ،القاهرة. 1992 ،
 0112503سينوغرافيا المسرح
محــاضرات
2

تطبيقات
2

=  3ســاعات معتمدة

الهدف التعليمي :السينوغرافيا هي الصورة المسرحية الشاملة والتي تتكون من العالقااة بااين
عناصر العرض المسرحي المختلفة ( مكان إقامة العرض المسرحي  ،العناصر البشرية  ،القطع
المنظرية  ،اإلضاءة  ،الصوت  ،والجمهور ) .
المحتوى العلمي:
ويمكن دراسة هذا المقرر من خالل المحاور اآلتية:
 -1دراسة تاريخ المناظر المسرحية .
 -2دراسة الفضاء المسرحي وإمكاناته المختلفة .
 -3كيفية عمل الرسومات األرضية والنموذط المجسم ( الماكيت) .
 -4التعرف على أهم انجازات مصممي السينوغرافيا في القرن العشرين .
المــراجــع :
1. Oscar G . Brockett , The Theatre , An Introduction , Winston , 1979

 .2باميال هاورد  .ماهي السينوغرافيا ،مهرجان القاهرة الدولي ،المسر التجريبي .
 0112504تقنيات األداء التمثالي
محــاضرات

تطبيقات

 3 = 2ســاعات معتمدة
2
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بعناصر األداء التمثيلي سواء أكانت
عناصر داخلية أوخارجية.
المحتوى العلمي:

629

الئحـة الدرسـات العليـا

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

وفيها تتم دراسة عناصر األداء التمثيلي ،سواء العناصر الخارجية من صااوت وجسااد ،أم
عناصر داخلية كالخيال والتركيز والذاكرة االنفعالية… إلخ.
وتااتم الدراسااة وفااق مناااهج األداء التمثيلااي التااي ركاازت علااى التقنيااات الداخليااة (مثاال ماانهج
ستانسالفسكي وجروتوفسكي) ،والتقنيات الخارجية (مثل منهج بريخت) .
المــراجــع:
 -1قسااطنطين ستانسالفسااكي" ،إعااداد الممثاال" ،ترجمااة :د .محمااد زكااي العشااماوي
ومحمود مرسي ،دار نهضة مصر ،القاهرة.1973 ،
 -2ريتشاااارد بولسالفساااكي" ،فااان التمثيااال" ،ترجماااة :أناااور المشاااري ،دار النهضاااة
العربية ،ب.ت.
 -3تومااااس ليبهاااارت" ،فااان الماااايم والبانتوماااايم" ،ترجماااة :بياااومي قناااديل ،الهيئاااة
المصرية العامة للكتاب ،القاهرة2005. ،
 -4ل .كياااريني و أ.بارباااو" ،فاان الممثاال" ،ترجمااة :د .طااه فااوزي ،المؤسسااة المصاارية
العامة للتأليف والنشر ،القاهرة ،ب.ت.
 0112505فن اإللقــاء المسرحي
محــاضرات

تطبيقات

 3 = 2ســاعات معتمدة
2
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بقواعااد فاان اإللقاااء المتمثلااة فااي
مخارط الحروف ،وصفاتها ،والتدريب على نطق الحروف والكلمات.
المحتوى العلمي:
يدرس الطالب قواعد فن اإللقاء المتمثلة في مخارط الحروف ،وصفاتها ،والتدريب على
نطااق الحااروف والكلمات.ياادرس الطالااب أساااليب الااتخلص ماان الرتابااة واإلرنااان ،ويتمثاال الشاق
العملي في التدريب على نماذط تطبقية من الشعر العربي القديم والحديث والمعاصر.
المــراجــع:
 -1عبد الوارث عسر ،فن اإللقاء ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة .1982
 -2فرحان بلبل" ،أصول اإللقاء المسرحي" ،دار الحرية للطباعة ،بغداد.1989 ،
 -3نجاة على" ،فن اإللقاء" ،الدار المصرية اللبنانية ،بيروت.1983 ،

 0112506مناهج اإلخراج المسرحي وتقنياته
محــاضرات

تطبيقات

2

2

=  3ســاعات معتمدة
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الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بمناااهج اإلخااراط المساارحي ماان
منهج الدقة التاريخية إلى المناهج الحديثة والمعاصرة.
المحتوى العلمي:
يدرس الطالب مناهج اإلخراط المسرحي ابتدا ًء من منهج الدقة التاريخيااة Historical

 accuracyفي أواخر القرن التاسع عشر ،مرورا ً بنظرية الجدار الرابع  Fourth Wallألندريااة
أنطوان ،ثم تتوقف الدراسة بشئ من التفصاايل عنااد ماانهج الواقعيااة الساايكولوجية لستانسالفسااكي،
وامتدادها عند لي ستراسبورط فيما عرف باسم "الطريقة  ."Methodوتمتد الدراسة إلى المناهج
الحديثة والمعاصرة التي تلت الطريقة.
كماااا يشااامل الدراساااة تقنياااات العااارض المختلفاااة (التمثيااال ..المشاااهد المسااارحي ..الحركاااة
المسرحية ..اإلضاءة ..إلخ).
المــراجــع :
 -1أحمااد زكااي" ،عبقريااة اإلخااراط المساارحي (الماادارس والمناااهج) الهيئااة المصاارية
العامة للكتاب ،القاهرة.1989 ،
 -2عثماااان الحمامصاااي" ،نظرياااة ستانسالفساااكي والنظرياااات المعارضاااة" ،الهيئاااة
المصرية العامة للكتاب ،القاهرة.1994 ،
 -3أنتونااان آرتااو" ،المساار وقرينااه" ،ترجمااة :د .سااامية أسااعد ،دار الهنااا للطباعااة،
القاهرة.1973 ،
 -4جيرزي جروتوفسكي" ،نحااو مساار فقياار" ،ترجمااة :د .كمااال قاساام ،دار الحريااة
للطباعة ،بغداد.1982 ،
 -5سااعد أردش" ،المخاارط فااي المساار المعاصاار" ،الهيئااة المصاارية العامااة للكتاااب،
القاهرة.1993 ،

 المقـررات االختيــاريــة:
 0112507علم الجمال والنقد المسرحي
محــاضرات

تطبيقات

2

2

=  3ســاعات معتمدة

الهاادف التعليمااي :تتعاارض هااذه المااادة لدراسااة علاام الجمااال بكافااة قضاااياه وجوانبااه الفنيااة،
وارتباط هذا العلم بالنقد الحديث .
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المحتوى العلمي:
ال تتوقف حدود علم الجمال عند كونه فرع من فروع الفلسفة ،وإنما تبدو أهميته الحقيقية في
عالقته باالتجاهات النقدية نظريا ً وتطبيقيا ً  ،وتحديد هذا العلم بموقف األدباء والفنانين ماان العماال
الفني وقيمه الجمالية؛ ومن هنا يعد هذا العلم هو األساس النظري للنقااد وتصابح مهمتااه األساسااية
هي دراسة ما يرد في علاام الجمااال ماان نظريااات علااى األطاار النقديااة ألي فاارع ماان فااروع الفاان،
ومن ثم ال يمكن ألي علم من العلمين أن يعمل بمعزل عن اآلخر .
وبنا ًء على ما سبق ،يمكن تحديد بعااض القضااايا التااي يمكاان تناولهااا فااي هااذا الماانهج؛ علااى ساابيل
المثااال :قضاايتى الشااكل والمضاامون ،الوحاادات الفنيااة  ،نظريااة الخيااال عنااد كااولردط  ،نظريااات
كروتشة في علم الجمال … وغيرها من القضايا الجمالية والنقدية .
المــراجــع :
 -1عبااد العزيااز حمااودة  .علاام الجمااال والنقااد الحااديث ،الهيئااة المصاارية العامااة للكتاااب،
. 1999
 -2محمااد زكااي العشااماوي  .فلساافة الجمااال فااي الفكاار المعاصاار ،دار النهضااة العربيااة،
بيروت .1981 .
 -3جيااورجي هاتشااف  .الااوعي والفاان؛ ترجمااة د  .نوفاال نيااون ،عااالم المعرفااة ،الكوياات،
.1990
 0112508ورشة ارتجــــــال
محــاضرات

تطبيقات

2

2

=  3ســاعات معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بمقدمااة عاان فاان االرتجااال ،ودور
الخيال والالوعى في فن االرتجال.
المحتوى العلمي:
تبدأ الدراسة بمقدمة نظرية عن نشأة فن االرتجال ،ثم التعرف على دور الخيااال والااوعي
والالوعااي فااي فاان االرتجااال ،ثاام يباادأ التاادريب العملااي علااى االرتجااال ماان خااالل المحاكاااة فااي
البدايااة ،ثاام اخااتالب الحاادث المساارحي وبناااء الحاادث ماان منطقااة الخيااال كليااة .وتنتهااي الدراسااة
بمشروع عرض مرتجل.
المــراجــع:
 -1كيااث جونسااتون" ،االرتجااال فااي المساار " ،ترجمااة :عبااد الوهاااب محمااد خضاار،
وزارة الثقافة ،إصدارت مهرجان القاهرة الدولي للمسر التجريبي ،القاهرة.1994 ،
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 -2جيرهااارت إيباارت" ،االرتجااال وفاان التمثياال المساارحي ،ترجمااة :د .حامااد أحمااد
غانم ،وزارة الثقافة ،إصدارت مهرجان القاهرة الدولي للمسر التجريبي ،القاهرة.2002 ،
 0112509فن اإلخراج في مسرح الطفل
محــاضرات

تطبيقات

2

2

=  3ســاعات معتمدة

الهدف التعليمي :تعنى هذه المادة بالجانبين النظري والتطبيقي لمسر الطفل ،حيث تتناول
خصائص مسر الطفل ومناهجة من الناحية النظرية ،وبالرؤسة اإلخراجية للطالب من الناحية
التطبيقية.
المحتوى العلمي .:يتناول الجزء النظري خصائص مسر الطفل ومسرحة المناهج
الدراسية ،ثم مالمح اإلخراط في مسر الطفل ،أمنا الجزء العملي فيكلف فيه الطالب بعرض
للرؤية اإلخراجية والتطبيق من خالل إحدى النصوص الدرامية المخصصة للطفل .
المــراجــع :
 -1أحمد نجيب  .فن كتابة األطفال ،دار اقرأ ،بيروت1983 ،
 -2يعقوب الشاروني  .مسر األطفال في العالم ،مجلة المسر 1984. ،
 0112510حرفيــة المســــرح
محــاضرات

تطبيقات

2

2

=  3ســاعات معتمدة

الهدف التعليمي :يهتم هااذا المقاارر بتعريااف الطااالب بالجانااب الحرفااي والفنااي فااي إنتاااج المنظاار
المسرحي.
المحتوى العلمي :من خالل تلك المادة يدرس الطالب طرق تنفيااذ المناااظر المساارحية والخامااات
المسااتخدمة واإلضاااءة والمااؤثرات الخاصااة والوسااائط الحديثااة ،وهااي تهااتم بالجانااب الحرفااي
والفني في إنتاج المنظر المسرحي ،وذلك من خااالل رسااومات تنفيذيااة وتفصاايلية واسااتعرح
أنااواع الخامااات وخصائصااها وباادائلها وأنااواع األجهاازة المسااتخدمة فااي اإلضاااءة المساارحية
والمؤثرات الخاصة واستخدام الوسائط التعبيرية المختلفة (الفيااديو  ..السااينما ..التليفزيااون..
الكومبيوتر)
المــراجــع:
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الئحـة الدرسـات العليـا

1-W.Oren Barker & Harvy Smith-Scene Design & stage Lighting- Holt,
Reinhardt & Wiston, inc. U.S.A.
2-Graham Walne, Effects for the theatre- A&C Balack. London, 1995.

 0112511ورشة إخراج مسرحي
محــاضرات
2

تطبيقات
2

=  3ســاعات معتمدة

الهدف التعليمي :تطبيق المبادئ النظرية والمنهجية لفن اإلخراط المسرحي من خالل
عرض تطبيقي.
المحتااوى العلمااي :يااتم تطبيااق المبااادئ النظريااة والمنهجيااة لفاان اإلخااراط المساارحي ماان
خالل عرض تطبيقي ،حيث يختار الطالب نصا ً مسرحيا ً عالميا ً أو عربيا ً يقوم بإخراجه وفااق
إحدى المدارس التي درسها الطالب متبعاا ً الماانهج المناسااب للمدرسااة ،ويااتم العاارض بمعاونااة
زمالئه وبإشراف أستاذ المادة.
المــراجــع:
 -1كونراد كارتر" ،اإلخراط المسرحي" ،ترجمة :رأفاات الاادويري ،دار النهضااة العربيااة،
القاهرة ،ب.ت.
 -2ألكسااندر دياان" ،أسااس اإلخااراط المساارحي" ،ترجمااة :سااعدية غناايم ،الهيئااة المصاارية
العامة للكتاب ،القاهرة1983 ،
 -3عثمان عبد المعطي" ،عناصر الرؤية عند المخرط المسرحي" ،الهيئة المصرية العامة
للكتاب ،القاهرة.1996 ،
 0112512اإلنتاج واإلدارة المسرحية
محــاضرات
2

تطبيقات
2

=  3ســاعات معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأساسيات اإلنتاط بشكل عام
واإلنتاط المسرحي بشكل خاص.
المحتوى العلمي:
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يدرس الطالب أساسيات اإلنتاط بشكل عام واإلنتاط المسرحي بشكل خاص ،ابتداء من
وضع الميزانية التقديرية لمشروع العرض المسرحي ،إلى الخطوات العملية لتنفيذ المشروع،
كما يدرس الطالب أساسيات اإلدارة المسرحية بما تتضمنه من عمليات إجرائية وتنظيمية يقوم
بها مدير خشبة المسر  ،ووجوب معرفته التامة بالمكونات المادية لخشبة المسر وما فوقها.
المــراجــع:
 -1أمااين بكياار ،فاان الحرفيااة المساارحية" ،الخيئااة المصاارية العامااة للكتاااب ،القاااهرة،
.1993
 -2شااكري عبااد الوهااب" ،اإلدارة المساارحية" ،دار المعرفااة الجامعيااة ،اإلسااكندرية،
.1993
 -3مصااطفى عبااد الحميااد" ،يوميااات ناقااد فااي كااواليس المساار " ،المجلااس األعلااى
للثقافة ،القاهرة.1996 ،
 0112513فنــون التعبيــر الحــركي
محــاضرات
2

تطبيقات
2

=  3ســاعات معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأساسيات فنون التعبير الحركي.
المحتوى العلمي :ويشمل أساسيات فنون التعبير الحركي بعد دراسة مبسطة لتشااريح الجسااد
البشاااري وميكانيزماتاااه ،ويتااادرب الطالاااب فاااي الشاااق العملاااي علاااى التنااااغم والمروناااة وتااازامن
الحركات ،وغيرها من قواعد التعبير الحركي.
المــراجــع:
 - 1ليتزبيسك" ،الممثاال وجسااده" ،ترجمااة :الحسااين علااي يحااي ،وزارة الثقافااة ،إصاادارت
مهرجان القاهرة الدولي للمسر التجريبي ،القاهرة.1996 ،
 -3جان دوت" ،التعبياار الجساادي للمثاال" ،ترجمااة :د .حمااادة إبااراهيم ،وزارة الثقافااة،
إصدارت مهرجان القاهرة الدولي للمسر التجريبي ،القاهرة.1995 ،
 0112514ورشة تأليف مسرحي
محــاضرات
2

تطبيقات
2

=  3ســاعات معتمدة

الهدف التعليمي :تعنى هذه الدراسة أوالً باألسس النظرية ألساليب وأسس الكتابة الحديثة،
ثم يعنى الجانب التطبيقي بتطبيق تلك األسس والدراسات النظرية عن طريق تأليف نص.
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المحتوى العلمي :تعنى هذه الدراسة أوالً باألسس النظرية ألساليب وأسس الكتابة الحديثة
التي بدأت مع االتجاهات الحداثية  ،ثم مابعد الحداثية ،ثم توضيح دور الكاتب والمخرط في
األساليب واالتجاهات المسرحية الجديدة ،ثم يكلف الطالب بتطبيق تلك األسس والدراسات
النظرية عن طريق تأليف نص درامي أو غنائي ،أو إعداد نص مسرحي عن قصة عربية أو
أجنبية .
المــراجــع :
 -1أحمد حسين اللقاني  .المناهج بين النظرية والتطبيق ،عالم الكتب1981 ،
 -2ابراهيم حمادة  .من حصاد الدراما والنقد ،الهيئة المصرية العامة للكتاب.1987 ،
 -3باربااارا باااركر  .ماكبااث  .الااوهم الكبياار  .ترجمااة حسااين اللبااودي ،مجلااة المساار ،
الهيئة المصرية العامة للكتاب1992 ،
 0112515المصادر والمصطلحات المسرحية
محــاضرات
2

تطبيقات
2

=  3ســاعات معتمدة

الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر لتعريااف الطااالب باأهم المصااادر المساارحية فااي فنااون
النص والعرض المسرحي على مر العصااور ،وبالمصااطلحات الرئيسااية الدراميااة ،ومصااطلحات
فنون العرض المختلفة.
المحتوى العلمي :تنقسم الدراسة إلى جزئين:
 -Iالجاازء األول ،ويتعلااق بدراسااة أهاام المصااادر المساارحية فااي فنااون الاانص والعاارض
المساارحي علااى ماار العصااور ،فيتعاارف الطالااب علااى أمهااات الكتااب فااي هااذا الخصااوص،
وارتباطها بعضها البعض ،فعلى سبيل المثال ارتبط المصدر الرئيسي لفن الكتابااة المساارحية
(فااااان الشاااااعر ألرساااااطو) ،بالمصااااادر الرئيساااااي لفااااان التمثيااااال المسااااارحي (إعاااااداد الممثااااال
الستانسالفسكي).
 -IIالجاازء الثاااني :ويتعلااق بدراسااة المصااطلحات الرئيسااية الدراميااة ،ومصااطلحات فنااون
العاارض المختلفااة فااي مجاااالت اإلخااراط والتمثياال والحرفيااة المساارحية وغيرهااا ماان فنااون
العرض.
المــراجــع:
 -1أرسطو" ،فن الشعر" ،ترجمة :إحسان عباس ،المؤسسة المصاارية العامااة للتااأليف والترجمااة
والنشر ،القاهرة ،ب.ت.
 -2هوراس" ،فن الشعر" ،ترجمة :لويس عوض ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة1969. ،
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-3قسطنطين ستانسالفسكي" ،إعداد الممثل" ،ترجمة :د .محمد زكي العشماوي ومحمود مرسي،
دار نهضة مصر ،القاهرة.1973 ،
 -4إبراهيم حمادة ،معجم المصطلحات الدرامية ،دار المعارف ،القاهرة.1988 ،
 -5فاطمة موسى وآخرون" ،قاموس المسر – خمسة أجزاء" ،الهيئة المصرية العامة للكتاااب،
القاهرة1998. ،
0112516التـــــراث الشعبـــــي
محــاضرات
2

تطبيقات
2

=  3ســاعات معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلااى تعريااف الطااالب ألااوان النشاااط الشااعبي فااي الشاارب
والغرب ،كما يهتم الشق التطبيقي تتبع الطالب لبعض العااروض المساارحية التااي تلمااح بشااكل أو
بآخر إلى تراث الشعوب.
المحتوى العلمي :يهدف الشق النظااري ماان هااذه الدراسااة إلااى التعاارف علااى أنماااط العااادات
ومااأثورات الناااس فااي ممارسااتهم المختلفااة واحتفااالهم بالحياااة فااي أمثااالهم الشااعبية التااي تعكااس
تصااورهم للطبيعااة والحياااة االنسااانية واالجتماعيااة  ..أيضاا ً فااي أغااانيهم فااي المناساابات المختلفااة
وفنون سمرهم  ،وغير ذلك من ألوان النشاط الشعبي في الشاارب والغاارب ،أمااا الجانااب التطبيقااي
فيتمثل في تتبع الطالب لبعض العروض المسرحية التي تلمح بشكل أو بآخر إلى تااراث الشااعوب
وذلك بكتابة بحث نقدي عن أحد النصوص والعروض المسرحية .
المــراجــــع :
 -1فوزي العنتيل  .بين الفولكلور والثقافة الشعبية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1978 ،
 -2عبد الحميد يونس  .دفاع عن الفولكلور ،الهيئة المصرية العامة للكتاب.1973 ،
 0112517تطور فن اإلخراج المسرحي في مصر
محــاضرات
2

تطبيقات
2

=  3ســاعات معتمدة

الهدف التعليمي :وتتعلق الدراسة بتاريخ الحركة المسرحية في مصر من خالل تطور فن
اإلخراط المسرحي ،وتحديد دور المخرط المصري في تطوير الحركة المسرحية.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ثالثة محاور رئيسية:
األول :ويتعلق بالتأصيل المنهجي لفن اإلخراط المسرحي.
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الثاني :استنبات االتجاهات الغربية الحديثة في المسر المصري.
الثالث :محاولة تأصيل هوية المسر المصري اعتمادا ً على التراث الشعبي ومظاهر
الفرجة الشعبية.
وتشمل الدراسة األجيال المتتابعة من مخرجي المسر المصري ،ودور كل منهم في المحاور
الثالثة السابقة.
المــراجــع:
 -1حماادي الجااابري" ،المخاارط فااي المساار العربااي" ،الهيئااة المصاارية العامااة للكتاااب،
القاهرة.1996 ،
 -2ساااعد أردش" ،المخااارط فاااي المسااار المعاصااار" ،الهيئاااة المصااارية العاماااة للكتااااب،
القاهرة.1993 ،
ثانيًا :درجتــي المــاجستيــر والدكتــوراه
أوالً :درجـــــــة الماجستيـــــــر
 المقــــررات اإلجبـــــاريــــــة
 0112601حلقة بحث في النقد المسرحي المعاصر
محــاضرات
3

تطبيقات
2

=  4ســاعات معتمدة

الهااادف التعليماااي :تعناااى هاااذه الماااادة بدراساااة واساااتعراض مااادارس النقاااد المعاصااار ( مااان
الكالسيكية إلى السااريالية والعبثيااة والداديااة  ، )...وهااى اتجاهااات أوروبيااة انعكساات علااى جميااع
الفنون واألجناس األدبية؛ ومن ثم تأتي دراستها لطالب تخصص المسر ضرورة حيوية.
المحتااوى العلمااي :ويتساام ماانهج الدراسااة بعقااد حلقااة دوريااة يااتم فيهااا طاار خصااائص كاال
مدرسااة علااى حاادة  ،ثاام مناقشااة هااذه الخصااائص ن وأثاار هااذه الماادارس فااي تطااوير حركااة النقااد
المسرحي المعاصر ،ويتم تطبيق هذا الجانب النظري على عدد من النصوص المسرحية .
المــراجــع :
 -1ابراهيم حمادة  .من حصاد الدراما والنقد  .الهيئة المصرية العامة للكتاب 1987. .
 -2باربااارا باااركر  .ماكبااث  .الااوهم الكبياار  .ترجمااة حسااين اللبااودي  .مجلااة المساار  .الهيئااة
المصرية العامة للكتاب  .القاهرة .1992
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 0112602منـــــاهـــــج تمثيـــــل
محــاضرات
3

تطبيقات
2

=  4ســاعات معتمدة

الهدف التعليمي :تعنى هذه المادة بدراسااة مناااهج التمثياال المختلفااة ،ودراسااة مناااهج التمثياال
جزء ال يتجزأ من دراسة تطور الحركة المسرحية في العصاار الحااديث ن وال يمكاان فصاالها عاان
تطور فن اإلخراط ودراسة مدارسه المختلفة.
المحتااوى العلمااي :تعنااى هااذه المااادة بدراسااة مناااهج التمثياال المختلفااة والتااي ازدهاارت فااي
العصر الحديث نتيجة ازدهار دور المخرط الذي لم يعد دوره هو التنساايق بااين عناصاار العاارض
وتنفيااذ الاانص الاادرامي تنفيااذا ً حرفياا ً  ،باال اصاابحت لااه فلساافة متكاملااة اهتماات بفاان أداء الاادور ن
فاشتهر ستانسالفسكي بمنهجه في التمثيل والذي يعتمد على تدريب األدوات الداخليااة والخارجيااة
للمثل كما ظهر منهج " مايرهولد " والمسمى بالبايوميكانيك ن ومنهج " جروتوفسكي " والمعتمد
على طاقة الممثل الداخلية  ،والمنهج البريختي.
حاة قاحل ق :
 -1إدوارد جوردون كريج  .ترجمة دريني خشبة  .في الفن المسرحي .1960
2- Andy Mousley , Renaissance Drama And Contemporary Literary
Theory . 2000

 0112603تقنيات اإلخراج المسرحي
محــاضرات
4

تطبيقات
4

=  6ســاعات معتمدة

الهدف التعليمي :تعنى هذه المادة بتعريف الطالب بعناصرحرفية اإلخراط المسرحي.
المحتوى العلمي:
ويشااتمل هااذا المقاارر علااى دراسااة عناصاارحرفية اإلخااراط المساارحي متمثلااة فااي ثااالث
مراحل أساسية هى:
المرحلة األولى :وتضم
 -1اختيااااار الاااانص واإلعااااداد للباااادء فااااي التاااادريبات واختيااااار طاااااقم المساااااعدين
والمصممين .
 -2التصور واإلخراط ( األسس النظرية لرؤية المخرط للنص .
 -3وضع مقايسة أو مشروع انتاط للنص بالميزانية التقديرية .
 -4اختيار الممثلين والفنيين .
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المرحلااة الثانيااة  :هااى مرحلااة باادء التنفيااذ ماان تجهيااز األجهاازة الصااوتية والضااوئية والمناااظر
والديكورات وتنظيم سير العمل في التمثيل والدعاية للعمل ...إلخ )
المرحلة الثالثة  :اإلعداد للحركة على خشبة المساار ،وتاادريبات إعااادة الحركااة  ،وكتابااة حركااة
اإلضاءة الدرامية وفقا ً لخطة مدروسة .
المــراجــع :
 -1كمال عيد  .المسر بين الفكرة والتجريب .المنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن .
طرابلس. 1984 ،
2- Carlison . M . , Performance > London And New york . 1996 .

 0112604نصوص مسرحية بلغة أوروبية حديثة
محــاضرات
 4ســاعات معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تنمية قدؤات الطالب في ترجمة نص مساارحي بلغااة
األوربية ثم كتابة مقال تحليلي نقدي مستعينًا بآراء النقاد حول النص.
المحتوى العلمي:
يكلااف الطالااب بقااراءة نااص ماان النصااوص المساارحية األوروبيااة القديمااة أو الحديثااة ،
ويقوم بترجمتها ثم كتابة مقال تحليلي نقدي لهذا النص مسااتعينا بااأراء النقاااد الحديثااة والمعاصاارة
حول هذا النص .
المــراجــع :
 -1المصدر هو النص الذي سيقوم الطالب بترجمته .
2- Pasty Rodenburg . Voice And The Text . Great Britain . 1993
 المقـــررات االختيــــاريــة من داخل القســم
 0112605إنتـــــــاج وتســــويــــــق
محــاضرات
1

تطبيقات
2

=  2ســاعة معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بعلم التسااويق والمبااادالت التسااويقية
واالستراتيجية التسويقية والنشطة التسويقية
المحتوى العلمي :تتناول الدراسة تعريف علم التسويق والمبادالت التسااويقية واالسااتراتيجية
التسويقية والنشطة التسويقية  .ثم تتناول بيئة النشاط التسويقي مع التركيز على تحلياال البيئااة
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الخارجياااة للتساااويق والجواناااب األخالقياااة فاااي ممارساااة النشااااط التساااويقي  ،والمساااؤولية
االجتماعية لمنظمات التسويق .
المــراجــع :
 -1اسماعيل السيد .التسويق /اسماعيل السيد  ،نبيلة عباس  ،الدار الجامعية ،
االسكندرية ،د .ت .
 0112606علـــــوم سيـــــاسيـــــة
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهدف التعليمي :تعنى هذه المادة بدراسة النظم السياسية المختلفة فااي الشاارب والغاارب علااى
مر العصور ابتدا ًء من العصور القديمة حتى العصرين الحديث والمعاصر .
المحتوى العلمي :يدرس الطالب نظم الحكم المختلفااة الملكيااة والجمهوريااة ،كمااا يتطاارب فااي
دراسته إلااى سياسااات الحكااام ،وتبناايهم أنظمااة الحكاام المتباينااة ( الديموقراطيااة والديكتاتوريااة
واالشتراكية والشيوعية والرأسمالية ) مع تعريف كل نظام ماان هااده الاانظم ،وتوضاايح أثرهااا
على الشعوب في العالم العربي والغربي .
المــراجــع :
1- ًWolf
, J ., An Introduction To Political Philosophy , Oxford Univ. 1996.
ً
2- Miller , R.W., Analyzing Marx , Morality , Power And history ,
California, 1984

 0112607إعــــالم واتصــــال
محــاضرات
1

تطبيقات
2

=  2ســاعة معتمدة
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الهدف التعليمي :تعني هذه المادة بتعريف الطالب بسياسات االتصال ،واالتجاهات
األساسية في بحوث اإلعالم واالتصال.
المحتوى العلمي :تعني هذه المادة بدراسة سياسات االتصال ،االتجاهات األساسية في
بحوث اإلعالم واالتصال ،حقوب الصحفيين ومسئولياتهم ،معايير السلوك المهني في مجالس
الصحافة ووسائل اإلعالم ،حق الرد وحق التصويب في مجال اإلعالم واالتصال ،وأخيرا ً
تحقيق ديموقراطية االتصال واإلعالم .
المــراجــع :
حالكيال  .حالكيال يحاةلكة حاييم يغًح حايينس ي

 -1حاللن حاًياو اًاحس ةا
. 1981

2- L. Susman , An Approach TO The Study Of Transnational News Media In A
Pluralistic World . U.S.A. , 1981

 0112608علــــــم النفــــــس
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهدف التعليمي :اطالع الطالب بأهمية علم النفس المعاصر وأصوله  ،فضاالً عاان
التعرف على طرب الدراسة الموضوعية للسلوك النفسي اإلنساني.
المحتااوى العلمااي :تعريااف علاام الاانفس ومجاالتااه  ،طاارب البحااث فااي علاام الاانفس  ،الااتعلم ،
الشخصية  ،السلوك الشاذ  ،العالط النفسي  ،االنفعاالت  ،اإلدراك  ،السلوك االجتماعي.
المراجع :
1- Kegan , Havemann & Segal,s . Psycology , An Introduction ,1995 .
2- Martin , M , Emotions In Eysenck & Wilson . A Textbook Of
Human psychology . Baltimore . Univ. Park . Press . 1976

 -3أحمد عبد الخالق  .أسس علم النفس  ،االسكندرية  ،دار المعرفة الجامعية. 1991،
 0112609الدرامــــا الحركيــــة ()1
محــاضرات
1

تطبيقات
2

=  2ســاعة معتمدة
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ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الهااادف التعليماااي :يهااادف هاااذا المقااارر إلاااى تعرياااف الطاااالب بالااادراما الحركياااة فاااي مجاااال
الدراسات العلمية النظرية والتطبيقية في المسر تعني بمجمل اإلشارات الدالة الصادرة عن
جسااد الممثاال باعتباااره أداة للتعبياار ومااادة للصااراع الااداخلي والخااارجي فااي تجربااة العاارض
المسرحي .
المحتوى العلمي :ويعنى هذا المقرر بدراسة ما يلي:
 -1القاموس اإلشاري التعبيري لدى الممثل .
-2

التوافق العضلي والعصبي لدى الممثل .

 -3التحليل الحركي لجسد اإلنسان .
 -4إنتاط اإلشارة أو الداللة الحركية وتأثيرها .
 -5جسد الممثل كوسيلة لمعرفة العالم .
 -6اإلطار التعبيري والرمزي لتكوين للجسد اإلنساني .
المــراجــع :
 -1فتحي العشري  :المسر الراقص  .القاهرة .1997 .
-2توماااي ليبهااارت  .المااايم والبانتومااايم .ترجمااة بيااومي قنااديل ،الهيئااة المصاارية العامااة
للكتاب. 1995 ،
 -3جان دوت  .التعبير الجسدي للمثل؛ ترجمة حمادة ابراهيم ،القاهرة. 1998 ،
 -4جان دوفينيو  .فضاءات العرض المسرحي؛ ترجمة حمادة ابراهيم ،القاهرة1998،

 0112610علـــم الصـــوتيـــات
محــاضرات
1

تطبيقات
2

=  2ســاعة معتمدة

الهاادف التعليمااي :تعنااى هااذه المااادة بدراسااة المااادة الصااوتية فااي ماادى مالءمتهااا للاادرس
األدائي للغة المسر والتربيااة الصااوتية والتربيااة الكالميااة؛ لااذا فهااي تعااد ماان المااواد الضاارورية
للمعنيين بالدراسات المسرحية.
المحتوى العلمي:
دراسااة المااادة الصااوتية فااي ماادى مالءمتهااا للاادرس األدائااي للغااة المساار والتربيااة
الصوتية والتربية الكالمية  ،األماار الااذي يتاايح لطالااب المساار ان يتعاماال مااع كيفيااة خااروط
مخارط األصوات الخاصة باللغة ولهجااات كاال لغااة علااى حاادة ،وطاارب النطااق المختلفااة لكاال
طائفة للتعرف على الخلفية االجتماعيااة والثقافيااة والدينيااة للمتحاادث  .كمااا يجااب أن يتعاارض
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لدراسة الطرب المختلفااة للنطااق التااي تكشااف عاان التوصاايل األدائااي وطاارب التنغاايم المختلفااة
واللغة التواصلية والحوارية تبعا ً لكل سياب يؤدي إلى توصيل المعنى للمتلقااي ،كمااا تتعاارض
المادة لدراسة الجاني الصوتي الذي يتعلق بالموقف السياقي لفهم مضامين لها أكثر من معنى
 ،وتعتمد في أساسها على السياب اللغوي.
المــراجــع :
1- Peter Ladfoged . Course Of Phonatics . 1997

 المقـــررات االختيــــاريــة من خـــارج القســم
 0112611إدارة األعمـــــــال
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهدف التعليمي :ويهدف هذا المقرر لتعريف الطااالب بالمفاااهيم األساسااية فااي إدارة اإلنتاااط
والعمليات ،ومبادئ اإلدارة في منظمات األعمال وتطور الفكر اإلداري
المحتوى العلمي :تنقسم الدراسة إلى جزئين:
الجاازء األول :ويتناااول المفاااهيم األساسااية فااي إدارة اإلنتاااط والعمليااات  ،وعالقااة إدارة
اإلنتاط ببقية اإلدارات والتعريف باإلنتاجية وطرب قياسها .
الجااازء الثااااني :ويتنااااول مباااادئ اإلدارة فاااي منظماااات األعماااال وتطاااور الفكااار اإلداري
واألركان الرئيسية لعلم اإلدارة والتي تتمثل في التخطيط والتنظيم والرقابة واتخاذ القرارات
المــراجــع :
 -1د .نبيل محمد مرسي  ،إدارة اإلنتاط والعمليات  ،دار الجامعة الجدياادة  ،اإلسااكندرية
. 2003
-2د .عل شريف  ،مبادئ اإلدارة  ،الدار الجامعية  ،اإلسكندرية .1993 ،
 0112612قـــــــانـــــــون
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهدف التعليمي :ويهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بنظرية القانون ،و نظرية الحق.
تنقسم الدراسة في هذه المادة إلى جزئين :
الجزء األول :نظرية القانون  ،وفيااه ياادرس الطالااب القاعاادة القانونيااة وخصائصااها ومكانهااا
من القواعد االجتماعية األخرى  ،ومصادرها وتقسيمها إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة .
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الئحـة الدرسـات العليـا

الجزء الثاااتي :نظريااة الحااق  ..وفيااه ياادرس الطالااب التعريااف بااالحق ووجااود الحااق وأركااان
الحق ونشوء الحق واستعماله وانقضاؤه .
المــراجــع :
 -1د .نبيل ابراهيم سعد  ،المدخل إلى القانون  ،دار المعرف الجامعية اإلسكندرية2000. ،
 0112613تاريـــخ الفكـــر الفلسفـــي
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهدف التعليمي :ويهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بتاريخ ظهور الفكر الفلسفي.
المحتوى العلمي :تقع الدراسة في هذه المادة في ثالث أجزاء:
الجزءاألول :يدرس فيه الطالب تاريخ ظهور الفكر الفلسفي بدءا ً ماان الفلساافة السااابقة علااى
سقراط حتى المدرسة اإليلية وهيرقليطيس ونشأة ما بعد الطبيعة .
الجزأ الثاني :يدرس فيه السوفسطائيين ومدرسة سقراط والمدرسة القورينائية .
الجزأ الثالث :يدرس الطالب أفالطون ومدرسته الفلسفيية وأراؤه الفكرية واألخالب وفكره
عن األخالب والسياسة وأنواع الحكومات .
وأخيرا ً يدرس الطالب األكاديمية بعد أفالطون ( الفكر األفالطوني ومكانته التاريخية) .
المــراجــع :
 -1محمد علي أبو ريان  ،تاريخ الفكر الفلسفي  .الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفالطااون،
دار الجامعات المصرية .1973،
2- Burnet ,G, Greek Philosophy from Tales To Plato ,London ,1943.

ثانيــــًا :درجــــــة الدكتــــــوراه
 المقــــررات اإلجباريــــــة
 0112701أدب مسرحي مقارن
محــاضرات
 3ســاعات معتمدة
الهاادف التعليمااي :تتساام الدراسااة المقارنااة دائماا ً بتحقيقهااا لهاادف الدراسااات البينيااة التااي تعااد
اتجاها ً حديثا ً من الدراسات النظرية والتطبيقية  ،وتمكن الطالب بمن ربط الثقافات العالية بعضها
ببعض  ،ومعرفة مدى تأثير أو تأثر كل منها باألخرى.
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المحتوى العلمااي :يادرس الطالااب عاادد ماان النصااوص األدبيااة النقديااة واإلبداعيااة وعقااد أوط
الشبه واالختالف بينها وذلك من خالل كتابة مقال أدبي يوضح فيه الطالب رؤيته الذاتية .
المــراجــع :
 -1محمد زكي العشماوي  :المسر أصوله واتجاهاته .دار النهضة  .بيروت 1985.
2- Theatre , Sara Stanlon , Cambridge Univ . 1996.

 0112702سينوجرافيا المسرح ( علم المنظر المسرحي )
محــاضرات
2

تطبيقات
4

=  4ســاعات معتمدة

الهدف التعليمي :يدرس الطالب عناصر محددة تمكنه ماان فهاام المااادة بدايااة ماان تعريااف
وشر المصطلح حتى الوصول إلى صناعة المنظر المسرحي .
المحتااوى العلمااي :وتشاامل هااذه العناصاار دراسااة الفضاااء المساارحي الخااالي وأشااكاله
المعمارية المختلفة ودور المنظر فيها من خااالل دراسااته للاانص الااذي يمكنااه ماان اختيااار
األشااكال واأللااوان المناساابة لوضااعها معااا فااي تشااكيل هااذا الفضاااء بمااا يتناسااب وطبيعااة
النص  .وهنا يلتزم الطالب بالبحث في فروع الفنون الجميلة لدراسة مبااادىء الفاان  .كمااا
يقوم الدارس بالتعرف على طبيعة الممثل وحركتااه التااي سااوف تاادعم الصااور واألشااكال
التي سينفذها المصاامم بالتعاااون مااع المخاارط  .والجانااب العملااي يقااوم فيااه الطالااب بعماال
نموذط مجسم ( ماكيت ) لمسرحية يتم دراستها وتصميم المنظر المسرحي لها .
المــراجــع :
1- Phyllis Hartnoll , The Theatre , A Consise History . Thames & Hadson ,
England 1985
2- Denis Balbet , The Revolutions O Stage Design , Leon Amiel , Paris New
York , 1977
3- Zarka Burian , The Scenography Of Svboda ,Wesle yam univ.

 0112703اتجاهات جديدة في الكتابة المسرحية
محــاضرات
1

تطبيقات
4

=  3ســاعات معتمدة

الهدف التعليمي :الهدف من هذه الدراسة هو تعريف الطالااب بأساااليب الكتابااة الحديثااة التااي
بدأت مع االتجاهات الحداثية ثم ما بعد الحداثية.
المحتوى العلمي:
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تحدد المادة تعريفات لمفهااوم الحداثااة ومااا بعاادها  ،ومعرفااة أسااباب إفساااد العماال الفنااي
الحداثي ،ودور كل من الكاتب والمخاارط فااي األساااليب واالتجاهااات المساارحية الجدياادة  ،ثاام
عالقة هذه األساليب بالجانب الطقسي والتراثي الخاص بكل منطقة علااى حاادة .علااى أن يقاادم
الطالااب وصاافا ً تفصاايليا ً وتحليلي اا ً عميق اا ً للعديااد ماان التجااارب الهامااة  ،ثاام يرصااد مالمحهااا
المشاااتركة التاااي تشاااكل فيماااا بينهاااا م أصااابح يعااارف بأسااالوب ماااا بعاااد الحداثاااة ليكشاااف عااان
الخصائص العميقة وعن التوجه الفكري والفني ورؤية العالم التي تؤكد هذه الخصائص .
المــراجــع :
1- Phillys Hartnoll , The Theatre , U.S.A , 1985.
2- robert Scholes , Schoolas and Klaus

 0112704اتجاهات اإلخراج والتمثيل المسرحي الحديثة والمعاصرة
محــاضرات
2

تطبيقات
4

=  4ســاعات معتمدة

الهدف التعليمي :الهدف من هذه الدراسة هو تعريف الطالب باتجاهات اإلخااراط المساارحي
الحديثة والمعاصرة.
المحتوى العلمي:
تتعرض الدراسة التجاهات اإلخراط المسرحي ابتدا ًء من اتجاه الحركة التاريخيااة لاادوب
ساااكس ميناانجن فااي الربااع األخياار ماان القاارن التاسااع عشاار ،ثاام تنقساام اتجاهااات اإلخااراط
والتمثياال المساارحي إلااى اتجاهااات واقعيااة  ،وتاجاهااات مضااادة للواقعيااة ،الواقعيااة النفسااية
لستانسالفسكي  ،والواقعية الجديدة لهاردت وجرانديل باركر وجاااك كوبااو ،وماان االتجاهااات
المضاااادة للواقعياااة نظرياااة اآللياااة الحيوياااة لمايرهولاااد ن واالتجااااه الثاااوري لجاااوردون وآبياااا
وغيرهم .
المــراجــع :
 -1أحمد زكي  :عبقرية اإلخراط المسرحي  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب . 1989 ،
 -2عثمان الحمامصي  :نظرية ستانسالفسكي والنظريااات المعارضااة لااه ،الهيئااة المصاارية
العامة للكتاب . 1994،
-1

المقـــررات االختيــــاريــة من داخـــل القســم

 0112705المســـــــرح الغنـــــائي
محــاضرات
1

تطبيقات
 2 = 2ســاعة معتمدة
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الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم المساار الغنااائي وعناصااره
الفنية ،وبمالمح نشأة وميالد المساار الغنااائي الغربااي وأنواعااه ،ومالمااح تطااوره ،ويرصااد نشااأة
وميالد مسرحنا الغنائي على يد الرواد.
المحتوى العلمي:
أوالً  :المستوى النظري  :يقوم على ثالث محاور
المحور األول  :يبحث مفهوم المسر لغنائي وعناصره الفنيااة ،وتوضاايح الركااائز األساسااية
والمعااايير الفنيااة التااي ترتكاااز عليهااا البنيااة المثاليااة لهاااذا الشااكل المساارحي  .وكااذلك أبااارز
الخصائص والسمات التي يمكن أن تميز بين المسر الغنائي والمسر الالغنائي .
المحور الثاني  :يرصد مالمح نشأة وميالد المسر الغنائي الغربي وأنواعه ومالمح تطوره
ورواده وأعالمه  ،مع توضيح الفروب الجوهرية التي يمكن أن تميز بين كل نوع وآخر .
المحور الثالث  :يرصااد نشااأة وماايالد مساارحنا الغنااائي علااى يااد الاارواد ويوضااح دورهاام فااي
وضع العناصر التأسيسية لهذا الشكل المسرحي في بالدنا ،ثم يتناااول مالمااح تطاور المساار
الغناااائي فاااي مصااار علاااى ياااد رواد التلحاااين الشااارقي وفاااي مقااادمتهن ساااالمة حجاااازي وسااايد
درويش ،مع تتبع مسيرته الفنية ابتدا ًء من النصف الثاني من القرن العشرين حتى اآلن .
ثاني اا ً  :المسااتوى التطبيقااي  :يقااوم علااى عاارض نماااذط تطبيقيااة علااى العااروض المساارحية
الغنائية األوروبية والمصرية  ،وبعض تدريبات الصوت والجسد .
المــراجــع :
 -1تيماااور أباشااايذي  :المسااار الموسااايقي  .ترجماااة ساااامية توفياااق  ،مراجعاااة ساااهير
المصادفة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة.1999 ،
 -2عبااد الحميااد توفيااق زكااي .المساار الغنااائي فااي ساابعة آالف ساانة ،المكتبااة الثقافيااة-.
العدد  ،4444الهيئة المصرية العامة للكتاب.1988 ،
 0112706جماليات اإلخراج واألداء المسرحي
محــاضرات
1

تطبيقات
 2 = 2ســاعة معتمدة

الهدف التعليمي :تسعى الدراسة إلى الربط بين علم الجمال وفن اإلخراط المسرحي.
المحتاااوى العلماااي :فتتعااارض الدراساااة لمعاااايير الجماااال التاااي وضاااعها الفالسااافة القااادامى
والمحاادثون  ،وتطبااق هاااذه المعااايير علااى فااان اإلخااراط بعناصااره المختلفاااة ،كمااا تتعااارض
الدراسة لفنون األداء التمثيلي باعتباره مبحثا ً خاصا ً في العرض المسرحي .
المــراجــع :
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ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

 -1راويااة عبااد الماانعم عباااس  .فلساافة الفاان وتاااريخ الااوعي الجمااالي  ،اإلسااكندرية ،دار
المعرفة الجامعية .
 -2زيجموناات هبناار  :جماليااات فاان اإلخااراط  ،ترجمااة هناااء عبااد الفتااا  ،األلااف كتاااب
الثاني الهيئة المصرية العامة للكتاب.
 0112707فنــــــون تشكيليـــة
تطبيقات

محــاضرات

 2 = 2ســاعة معتمدة

1

الهدف التعليمي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بأسااس التصااميم العامااة ومبادئهااا
وأهم االتجاهات التشكيلية الحديثة والمعاصر.
المحتوى العلمي :يدرس الطالب أسس التصميم العامااة ومبادئهااا وأهاام االتجاهااات التشااكيلية
الحديثة والمعاصرة ،وكيفية التعرف والحكاام عليهااا وتصاانيفها ماان خااالل دراسااة أهاام االتجاهااات
التشكيلية التي عرفت من الكالسيكية وماارورا ً باالتجاهااات التااي ظهاارت فااي القاارن التاسااع عشاار
من كالسيكية جديدة ورومانتيكية وواقعية وصوالً إلى الماادارس الحديثااة والمعاصاارة التااي باادأت
باالنطباعية ومابعدها إلى التجريدية والتكعيبية والسريالية ،على أن يكون الجزء العملي فااي هااذه
المادة عبارة عرض أو مشاهدة لوحات فنية من خالل وسائل متعددة ( معارض فيديو ) وتحليلها
والتعليق عليها ومدى قدرة الطالب عل تصنيفها وتعريفها .
المــراجــع :
1. Larousse , Encyclopedia of Modern Art, Hamlyn , London New York ,
1981

2. J.M,Nash , Cubism , Futurism , Contructivism , Thame & Hudson,
London , 1974

 0112708علـــــم األسطـــــورة
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :يعنااى الطالااب فااي هااذه المااادة بدراسااة تعريااف األسااطورة والفاارب يساان
األسطورة والخيال وفقا ً للتفسيرات المختلفة.
المحتوى العلمي :تركااز الدراسااة بشااكل خاااص علااى علاام األسااطورة ،فتتضاامن الدراسااة مااا
يلي:
 تعريف األسطورة . -لقاء األسطورة بالعلم .
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 التفكير البدائي والعقل المتحضر . انشطار األسطورة . األسطورة والتاريخ . األسطورة والموسيقى .المــراجــع :
 -1كلود ليفى شتراوس :ترجمة صبحي حديدي  .األسطورة والمعنى ،دار الحاوار للنشاار
والتوزيع  ،سوريا .1985
 0112709الدرامــــا الحركيــة ()2
محــاضرات

تطبيقات

1

2

=  2ســاعة معتمدة

الهااادف التعليماااي :يهااادف هاااذا المقااارر إلاااى تعرياااف الطاااالب بالااادراما الحركياااة فاااي مجاااال
الدراسات العلمية النظرية والتطبيقية في المسر تعني بمجمل اإلشارات الدالة الصادرة عن
جسااد الممثاال باعتباااره أداة للتعبياار ومااادة للصااراع الااداخلي والخااارجي فااي تجربااة العاارض
المسرحي .
المحتوى العلمي :ويعنى هذا المقرر بدراسة ما يلي:
 -1القاموس اإلشاري التعبيري لدى الممثل .
 -2التوافق العضلي والعصبي لدى الممثل .
 -3التحليل الحركي لجسد اإلنسان .
 -4إنتاط اإلشارة أو الداللة الحركية وتأثيرها .
 -5جسد الممثل كوسيلة لمعرفة العالم .
 -6اإلطار التعبيري والرمزي لتكوين للجسد اإلنساني .
المــراجــع :
 -1فتحي العشري  :المسر الراقص  .القاهرة .1997 .
-2توماااي ليبهااارت  .المااايم والبانتومااايم .ترجمااة بيااومي قنااديل ،الهيئااة المصاارية العامااة
للكتاب. 1995 ،
 -3جان دوت  .التعبير الجسدي للمثل؛ ترجمة حمادة ابراهيم ،القاهرة. 1998 ،
 -4جان دوفينيو  .فضاءات العرض المسرحي؛ ترجمة حمادة ابراهيم ،القاهرة1998،
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 0112710علــــم التشــــريــــح
محــاضرات
1

تطبيقات
 2 = 2ســاعة معتمدة

الهدف التعليمي :أن يقوم الطالب بدراسة تشريح أعضاء الجسم ووظيفة كل منها.
المحتوى العلمي :تعنى هذه المادة بدراسة تشريح أعضاء الجسم على النحو التالي:
 -1الرأس والرقبة بما فيها من أنسااجة وعضااالت ن ويتعاارف علااى وظيفااة كاال جاازء ماان
هذه األجزاء .
 -2تشااريح الصاادر ومااا بااه ماان عضااالت وانسااجة واوردة  ،ووظيفااة كاال جاازء ماان هااذه
األجزاء .
 -3تشريح البطن ومابها من عضالت وأنسجة  ،ووظيفة كل جزء من هذه األجزاء .
المــراجــع :
Cunningham , Text Book , Anatomy

1-

 0112711فنــــــون شعبيــــــة
محــاضرات
1

تطبيقات
 2 = 2ســاعة معتمدة

الهدف التعليمي :يهدف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بحركااة تاااريخ الفنااون الشااعبية ،و
مناهج مدارس الفولكلور المختلفة.
المحتوى العلمي :تقع الدراسة في هذه المادة في جزأين:
جزء نظري  :ويتناول حركااة تاااريخ الفنااون الشااعبية منااذ الباادايات األولااى للدراسااات العلميااة
للفولكلااور ،وبواعثهااا الفكريااة واالجتماعيااة والقوميااة ،ونتااائج كاال ذلااك ،كمااا ياادرس الطالااب
مناهج مدارس الفولكلور المختلفة وشر وجهات النظر المتباينة حول هذه المدارس .
الجزء العملي  :ويتناول ما يلي :
 دراسااة تحليليااة لألغنيااة الشااعبية موضااحا ً ماان خاللهااا عالقااة األغاااني الشااعبيةبمأثورات المجتمعات .
 دراسة تحليلية للرقصات الشعبية وعالقتها بالشعوب . دراسة تحليلية لألزياء الشعبية وعالقتها بالمجتمعات .المــراجــع :
 -1عبد الحميد يونس  .دفاع عن الفولكلور  .الهيئة المصرية العامة للكتاب . 1973 ،
 -2فااوزي العنتياال  :بااين الفولكلااور والثقافااة الشااعبية ،الهيئااة المصاارية العامااة للكتاااب .
. 1978
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 0112712موسيقى ومؤثرات صوتية
محــاضرات

تطبيقات
 2 = 2ســاعة معتمدة

1

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطااالب بخصااائص الفاان الموساايقي وأنااواع
الموسيقى واألصوات البشرية وطبيعتها واآلالت المموسيقية المختلفة.
المحتوى العلمي :تقع الدراسة في هذه المادة في جزئي :
الجزء النظري :
يدرس فيه الطالب خصائص الفن الموسيقي وأنواع الموسيقى واألصوات البشرية وطبيعتهااا
واآلالت المموسيقية المختلفة ،مع توضيح الفرب بين كل من الموسيقى والمااؤثرات الصااوتية
وبيان أنواع المؤثرات الصوتية المختلفة .
الجزء العملي :
ياادرس كيفيااة توظيااف كاال ماان الموساايقى والمااؤثرات الصااوتية فااي العماال الاادرامي بأنواعااه
المختلفة ( مسرحي إذاعي أو تليفزيوني أو سينمائي ) .
المــراجــع :
 -1ماكس بنشار  :تمهيااد للفاان لموساايقي؛ ترجمااة محمااد رشاااد باادران  ،دار نهضااة مصاار
للطبع والنشر  ،القاهرة. 1973 ،
 -2محمد أحمد الحفني  .علم اآلالت الموساايقية  ،الهيئااة المصاارية العااام للكتاااب ،القاااهرة،
. 1970
-2محمود أحمااد الحفنااي  :علاام اآلالت الموساايقية ،الهيئااة المصاارية العامااة للكتاب،القاااهرة
. 1970
-2

المقـــررات االختيــــاريــة من خـــارج القســم

 0112713تاريخ وفكر حضاري
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهدف التعليمااي :تعنااى هااذه المااادة بدراسااة تاااريخ الشااعوب علااى ماار العصااور منااذ
القدم حتى وقتنا الحالي
المحتوى العلمي ، :النظرة المتأنية إلى تاريخ الشعوب العربيااة والغربيااة تلقااي الضااوء علااى
التباين اللغوي والثقافي والعقائدي بين الشعوب ،مما دفع بهااا إلااى خااوض المعااارك السياسااية
والفكرية ،وتركز هااذه الدراسااة أيضاا ً علااى عالقااات التااأثير والتااأثر الثقااافي بااين الحضااارات
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العربية والحضارة الغربية  ،كم تلقي الضااوء علااى حركااة الترجمااة التااي كاناات بمثابااة جساار
ربط هاتين الحضارتين  ،وتوسيع دائرة االتصال بينهما .
المــراجــع :
 -1ويل ديورنت  :قصة الحضارة .موسوعة .
 -2عبد اللطيف أحمد علي  :التاريخ اليوناني ،دار النهضة المصري1974 ،
 0112714التراث الشعبي العربي والغربي
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :تهاادف هااذه الدراسااة إلااى التعاارف علااى أنماااط ماان العااادات والمعتقاادات
ومأثورات الناس في ممارستهم المختلفااة واحتفااالهم بالحياااة فااي أمثااالهم الشااعبية التااي تعكااس
تصورهم للطبيعة والحياة اإلنسانية واالجتماعية.
المحتوى العلمي :تركز هذه الدراسة على أنماط ماان العااادات والمعتقاادات ومااأثورات الناااس
في ممارستهم المختلفة واحتفالهم بالحياة فااي أمثااالهم الشااعبية التااي تعكااس تصااورهم للطبيعااة
والحياة اإلنسانية واالجتماعية ،وأيضاا ً فااي أغااانيهم فااي المناساابات المختلفااة وفنااون ساامرهم،
وغياار ذلااك ماان ألااوان النشاااط الشااعبي فااي الشاارب والغاارب ،كمااا تلقااي هااذه الدراسااة أيض اا ً
الضوء على جهود العلماء والدارسين في تناول هااذه األلااوان ماان النشاااط اإلنساااني ومحاولااة
تفسيرها وتتبع أصولها وآثارها عبر العصور .
المــراجــع :
 -1فااوزي العنتيااال  :بااين الفولكلاااور والثقافااة الشاااعبية ،الهيئااة المصااارية العامااة للكتااااب،
.1978
2- W.J ., Fielding , strange Customs Of Courtship And Marriage , New
York, 1942

 0112715علـــــم اللغويـــــات
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهدف التعليمي :تهتم هذه المادة بدراسة تشريحية ألساليب ومادة اللغة من حيث التعامل مع
أنواع مختلفة من اللغة.
المحتوى العلمي :تهتم هذه المادة بدراسة تشريحية ألساليب ومادة اللغااة ماان حيااث التعاماال
مع أنواع مختلفااة ماان اللغااة كمااا تااأتي فااي الاانص بااين األساالوب الشااعري أو النثااري بأنواعااه
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المختلفة ( الرواية  ،المسرحية النثرية  ،الخطابة  ،المقالااة  ، ).وتخضااع هااذه المااادة النصااية
لوجهات النظر اللغوية  ،إذ يغلب على بعض النصااوص الحااروف الحلقيااة أو اللسااانية مااثال،
وتتركز الدراسة اللغوية على عناصر ثالثة أساسية كما يلي :
 وظيفة األصوات للنص أو الحوار . ما يتوافر فيها من التراكيب اللغوية ( النحوية أو الصرفية ) . البالغة والبراجماتية ( التداولية ) .المــراجــع :
The Need For Words , Voice And The Text , By Antony Sher ,1993

1-
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التخصصــات

القســـم العلمـي

المكتبـات والمعلـومات
الرقم الكودي()13
مهنيا في علم
أوالً :يمنح القسم
دبلوما ً
ً
المكتبات والمعلومات.

ثانيــا :يمــنح القســم درجتــي الماجستاــــر
ً
والدكتوراه في:
درجة الماجستار (  50ساعة معتمدة)

درجة الدكتوراه ( 60ساعة معتمدة )

 -1علم المكتبات والمعلومات
 -2علم الوثائق واألرشاف

أوالً الدبلوم المهني في علم المكتبات والمعلومات(  29ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية(  23ساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ميداني

 0113501مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات

2

-

-

2

 0113502الوصف الببليوجرافي ألوعية المعلومات

2

2

-

3

 0113503إدارة المكتبات ومراكز المعلومات

2

-

-

2

وخدماتها
 0113504بناء وتنمية المجموعات

2

-

-

2

 0113505المصادر المرجعية العامة

2

-

-

2

 0113506الحاسب اآللي فى المكتبات

2

-

-

2

 0113507التصنيف

2

2

-

3

 0113508التحليل الموضوعي (رؤوس الموضوعات)

2

-

-

2

 0113509نظم المعلومات الببليوجرافية

2

2

-

3

 0113510المصادر المرجعية المتخصصة

2

-

-

2

متطلب
سابق
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ثانيا :المقررات االختيارية( 6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب 3مقررات 6 ( =2 xساعات معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ميداني

 0113511مبادى اإلحصاء

2

-

-

2

 0113512سيكلوجية القراءة وخدمة المستفيدين

2

-

-

2

 0113513المواد السمعية والبصرية فى مراكز

2

-

-

2

متطلب
سابق

المعلومات
 0113514كتب األطفال

2

-

-

2

 0113515المخطوطات والكتب النادرة

2

-

-

2

 0113516علم الكتابة ( الباليوجرافى )

2

-

-

2

 0113517مقدمة فى البرمجة والكتابة على الحاسب

1

2

-

2

اآللي
 0113518الحضارة العربية ( تاريخ الحضارة )

2

-

-

2

ثانيا:درجتا الماجستار والدكتوراه
ً

 .1شعبة علم المكتبات والمعلومات

أوالً :درجة الماجستار(  50ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية(  14ساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ميداني

 0113601علم المكتبات والمعلومات المقارن

2

-

-

2

 0113602مناهج البحث فى علم المكتبات والمعلومات

2

-

-

2

 0113603اتجاهات حديثة فى تكنولوجيا المعلومات

2

-

-

2

 0113604قراءات بلغة أوربية حديثة فى المكتبات

2

-

-

2

والمعلومات
 0113605التحليل الموضوعي المتقدم (مكانز-

2

-

-

2

مستخلصات)
 0113606الببليوجرافيا التحليلية وتطبيقاتها

2

-

-

2

 0113607موضوع خاص في علم المكتبات

2

-

-

2

متطلب
سابق
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ثانيا :المقررات االختيارية(  6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب 3مقررات6(=2 xساعات معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ميداني

 0113608التحليل اإلحصائي المتقدم

2

-

-

2

 0113609علم االقتصاد

2

-

-

2

 0113610قوانين وتشريعات الملكية الفكرية والرقابة

2

-

-

2

متطلب
سابق

على المصنفات
 0113611نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها فى

1

-

2

2

المكتبات
 0113612سوسيولوجية االتصال واإلعالم

2

-

-

2

 0113613اإلرشاد والعالط النفسي

2

-

-

2

 0109604الثقافة والشخصية (قسم األنثروبولوجيا)

2

-

-

2

 0113614النشر اإللكتروني

2

-

-

2

عدد ساعات رسالة الماجستار(  30ساعة معتمدة)
ثانيا :درجة الدكتوراه(  60ساعة معتمدة)
ً
أوالً :المقررات اإلجبارية( 9ساعات معتمدة)

الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ميداني

 0113701شبكات المكتبات والمعلومات

2

-

-

2

 0113702االتجاهات الحديثة في نظم وإدارة المكتبات

2

-

-

2

 0113703النظم اآللية المتكاملة للمكتبات

2

2

-

3

 0113704السياسات الوطنية للمعلومات

2

-

-

2

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية(  6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب 3مقررات6(=2 xساعات معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ميداني

0113705

تحقيق ونشر التراث

2

-

-

2

0113706

مواد األطفال

2

-

-

2

0113707

وسائل االتصال الحديثة

2

-

-

2

متطلب
سابق
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0113708

تصميم وتحليل نظم المعلومات

1

2

-

2

0113709

تصميم مباني المكتبات وتجهيزاتها

2

-

-

2

عدد ساعات رسالة الدكتوراه (  45ساعة معتمدة)
.2شعبة علم الوثائق واألرشاف

أوالً :درجة الماجستار(  40ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية(  14ساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

الرقم
الكودي

المقــــررات

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ميداني

 0113615تنظيم وإدارة مراكز الوثائق

2

-

-

2

 0113616تحقيق ونشر الوثائق ( مع دراسة تطبيقية )

2

-

-

2

 0113617التشريعات األرشيفية

2

-

-

2

 0113618اساااتخدام الحاسااااب اآللااااي فاااى مجااااال الوثااااائق

2

-

-

2

متطلب
سابق

واألرشيف
 0113619التوثيقااات الشاارعية واالشااهادات فااى وثااائق

2

-

-

2

العصور اإلسالمية
 0113620الوصف األرشيفي وتقنياته

2

-

-

2

 0113621قاااراءات بلغاااة أوربياااة حديثاااة فاااى الوثاااائق

2

-

-

2

واألرشيف

ثانيا :المقررات االختيارية(  6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب 3مقررات6(=2 xساعات معتمدة)
الرقم
الكودي

الساعات المعتمدة
المقــــررات

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ميداني

 0113622اإلدارة العامة

2

-

-

2

 0113623نظم المعلومات اإلدارية

2

-

-

2

 0113624الفنون اإلسالمية

2

-

-

2

 0113625تاريخ القانون

2

-

-

2

 0113626اللغة التركية القديمة

2

-

-

2

 0113627الحضارة واآلثار اإلسالمية

2

-

-

2

 0113628النظم والمؤسسات اإلسالمية

2

-

-

2

عدد ساعات رسالة الماجستار(  30ساعة معتمدة)

متطلب
سابق
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ثانيًا :درجة الدكتوراه(  60ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية( 9ساعات معتمدة)
الرقم
الكودي
0113710

الساعات المعتمدة
المقــــررات
المؤسسات الدولية في مجال الوثائق

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ميداني

2

-

-

متطلب
سابق

2

واألرشيف
0113711

االتجاهات الحديثة في نظم وإدارة الوثائق

2

-

-

2

واألرشيف
0113712

الوحدات األرشيفية المتخصصة

2

2

-

3

0113713

علم الخطـوط

2

-

-

2

ثانيًا :المقررات االختيارية(  6ساعات معتمدة)
يختار الطالب 3مقررات6(=2 xساعات معتمدة)
الرقم
الكودي

الساعات المعتمدة
المقــــررات

محاضرا
ت
2

الوحدات

ميداني

تطبيقا
ت
-

-

2

-

-

2

-

2
2
2

0113714

األرشيف اإللكتروني

0113715

علم الشروط عند المسلمين

2

0113716

الصيانة والترميم

2

-

0113717

النظم السياسية واإلدارية

2

-

-

0113718

طرب التحليل اإلحصائي

2

-

-

عدد ساعات رسالة الدكتوراه (  45ساعة معتمدة)

متطلب
سابق
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قســم المكتبــات والمعلومات
()13

أوالً :الدبلوم المهني في علم المكتبات والمعلومات

 المقـررات اإلجباريــة:
 0113501مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بفكرة عامة عن كل ما يتعلق
بالمكتبات والمعلومات من حيث النشأة والتطور ،أنواع المكتبات ،والعمليات الفنية ،والخدمات...
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
فكرة عامة عن أهمية تسجيل المعلومات  -نشأة وتطور علم المكتبات والمعلومات
وفروعه -خلفية تاريخية موجزة عن ظهور وتطور المكتبات فى العالم ومصر  -فكرة عامة عن
األنظمة الفنية المتبعة فى المكتبات و مراكز المعلومات -فكرة عامة عن أنواع الخدمات التي
تقدمها المكتبات ومراكز المعلومات  -أنواع المكتبات وأوجه التعاون بينها ووظائفها وأهدافها
بشكل عام  -التنظيمات الدولية واإلقليمية والمحلية التي تتصل بمهنة المكتبات والمعلومات.
المــراجـع:
 .1السيد النشار  .دراسات فى المكتبات و المعلومات .االسكندرية  :دار الثقافة العلمية
2003 ،
 0113502الوصف الببليوجرافى ألوعية المعلومات
محــاضــرات
2

تطبيقــات
2

=  3ســاعــات معتمــدة

الهدف التعليمي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بالفهرسااة ،تعريفهااا ،وقواعاادها،
وأشكالها ،وأنواعها..
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
التعريف بالداللة اللغويااة واالصااطالحية لكلمااة فهرسااة  ،ومكااان دراسااة الفهرسااة بااين
دراسااات المكتبااات وأنواعهااا وأهميتهااا– وظااائف الفهاارس وأنواعااه وأشااكاله – أنااواع بطاقااات
الفهرسااة وبيانهااا – تقنيــااـات الفهرسااة – المااداخل ونقاااط اإلتاحااة – القواعااد العامااة للوصااف –
الوصااااف الببليااااوجرافي للكتااااب -إدارة وتنظاااايم عمليااااات الفهرسااااة-وصااااف الاااادوريات واعااااداد
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فهارسااها– القواعااد المتبعااة فااى وصااف الاادوريات وتطبيقاتهااا – وصااف الكتااب القديمااة واعااداد
فهارسها – وصف النشرات واعداد فهارسها – القواعد المتبعااة فااى وصااف النشاارات – وصااف
االطروحااات والقواعااد المتبعااة فيهااا – الفهرسااة أثناااء النشاار ،مااا هااى؟ وكيااف تنفااذ؟ – الفهرسااة
التعاونية.
المــراجـع:
 .1الساايد النشااار  .الفهرسااة الوصاافية ألوعيااة المعلومااات -.االسااكندرية  :دار الثقافااة
العلمية 2003 ،
 0113503إدارة المكتبات ومراكز المعلومات وخدماتها
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهدف التعليمي :يهدف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بمبااادئ اإلدارة العامااة ووظائفهااا
األساسية ،ونظرياتها
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
مبادئ اإلدارة العامااة ووظائفهااا األساسااية فيمااا يتعلااق بااالتخطيط والتنظاايم والتوظيااف ،
والتوجيه والميزانية  ،نظريات وأساليب اإلدارة وتطبيقاتها فى المكتبات ومراكز المعلومااات فااى
كالمكتباااات الجامعياااة والمتخصصاااة والعاماااة والمدرساااية – التنظااايم اإلداري للمكتباااة وعالقتاااه
بالمؤسسة األم والتعاارف علااى الخاادمات التقليديااة للمكتبااات ومراكااز المعلومااات كخدمااة اإلعااارة
الخارجيااة  ،واالطااالع الااداخلي  ،وخدمااة اإلرشاااد والمراجااع  000الااخ – التعريااف بالخاادمات
األخرى كاإلحاطة الجارية والبااث االنتقااائي للمعلومااات والخاادمات اإللكترونيااة – دراسااة ميااول
واهتمامات المستفيدين واتجاهاتهم القرائية والبحثية – االستفادة من الخدمات المحسبة من قواعد
البيانات والمعلومات – تقييم خدمات المكتبات والمعلومات .
المــراجـع:
 .1حامااد الشااافعى دياااب .دراسااات فااى إدارة المكتبااات ومراكااز المعلومااات .القاااهرة :دار
الثقافة2001،
 .2حشمت قاسم .خدمات المعلومات .القاهرة  :مكتبة غريب1995،
 0113504بناء وتنمية المجموعات
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
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الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلااى تعريااف الطااالب بمصااادر المعلومااات  ،وسياسااات
التزويد ،ومصادر وأدوات االختيار في بناء وتزويد المقتنيات.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
التعاارف علااى مصااادر المعلومااات وأهميااة كاال منهااا – التعريااف بسياسااة بناااء وتنميااة
مصااادر المعلومااات  -أسااس اختيااار مصااادر المعلومااات ومعااايير التقياايم – مصااادر وأدوات
االختيار ،مااع التركيااز علااى ساابل التعاارف علااى كاال نوعيااة ماان نوعيااات مصااادر المعلومااات –
مسؤلية االختيار وتنظيم عملية االختيااار –طاارب التزويااد وإجراءاتااه ،وميكنااة التزويااد – تااوازن
المجموعااات ومااا ياادخل فيااه ماان تقياايم وتنقيااة واسااتبعاد وإحااالل  -تطبيااق مااا تاام تدريسااه علااى
نوعيات المكتبات المختلفة كالمكتبات العامة ،والمدرسية والجامعية .
المــراجـع:
 .1شاااعبان عباااد العزياااز خليفاااة  .بنااااء وتنمياااة المجموعاااات فاااى المكتباااات ومراكاااز
المعلومات  .االسكندرية :دار الثقافة العلمية 2003 ،
 0113505المصادر المرجعية العامة
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بالمصااادر والمراجااع العامااة
وسمات كل نوع منها ،ووظائفها..
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
التعريااااااف بالمصااااااادر والمراجااااااع العامااااااة وساااااامات كاااااال نااااااوع منهااااااا( معاااااااجم–
موسوعات...الخ) -وظائف المصادر والمراجع العامة وأنماط اإلفادة منها – مسح عام للمصااادر
والمراجع العامة بفئاتها المختلفااة وتقياايم نماااذط منهاعمليااا – تكليااف الطااالب باسااتخدام المصااادر
والمراجع العامة فى اإلجابة عاان أساائلة واستفسااارات مرجعيااة – التعريااف بالمصااادر والمراجااع
المحوسبة ذات التغطيات العامة
المــراجـع:
 .1السااايد السااايد النشاااار  .األوعياااة المرجعياااة فاااى المكتباااات ومراكاااز المعلوماااات -.
اإلسكندرية :دار الثقافة العلمية2004 ،
 0113506الحاسب االلى فى المكتبات
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
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الهدف التعليمي :يهدف هذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بتاااريخ تطااور تقنيااة الحاسااب فااى
المكتبات ومفهومها.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
تاريخ تطور تقنية الحاسب فى المكتبااات  -إدخااال أجهاازة الحاسااب فااى المكتبااات ومراكااز
المعلوماااات -مفهااااوم التقنياااة  :األجهاااازة والباااارامج  -حااازم باااارامج ميكناااة المكتبااااات  -تخطاااايط
مشروعات الميكنة ـ اختيار أجهاازة الحاسااب وباارامج التشااغيل  -إنشاااء نظاام الميكنااة  -تقياايم نظاام
الميكنة  -جوانب الميكنة فى خدمات المعلومات وعملياتها .
المــراجـع:
 .1اباااراهيم دساااوقى البنااادارى .الااانظم المحسااابة فاااى المكتباااات ومراكاااز المعلوماااات -.
اإلسكندرية :دار الثقافة العلمية2004 ،
0113507التصنــيــــف
محــاضــرات

تطبيقــات

2

2

=  3ســاعــات معتمــدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بماهية التصنيف وأهميته فى تنظيم
أوعيااااة المعلومااااات

ـ أنااااواع تصاااانيف أوعيااااة المعلومات(التصاااانيف الطبيعااااي  ،التصاااانيف

االصطناعي) ،تطبيقات عملية على التصنيف وإعداد الفهرس المصنف .التحليل المقااارن لخطااط
التصنيف الحصرية والوجهية.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
ماهياااة التصااانيف وأهميتااااه فاااى تنظاااايم أوعياااة المعلوماااات – أنااااواع تصااانيف أوعيااااة
المعلومات(التصنيف الطبيعي  ،التصنيف االصطناعي)– التصنيف الفلسفي للمعرفة وآثااره علااى
خطط التصاانيف  -طاارب تكااوين المعرفااة– البناااء الهرمااي للمعرفااة البشاارية وطبيعااة الصاافوف
وسالساال الموضااوعات فااى أنظمااة التصاانيف-مكونااات أنظمااة التصاانيف عامااة وتصاانيف ديااوى
بصفة خاصة – تصنيف ديوى العشري وتطويعه لتصنيف اإلنتاط الفكري العربي واإلسالمي –
الجااداول اإلضااافية أو المساااعدة وكيفيااة اسااتخدامها فااى تصاانيف ديااوى العشااري-التركيااز علااى
تصااانيف الببليوجرافيااااات والتاااراجم واللغااااات واآلداب – التركياااز علااااى التقسااايمات الجغرافيااااة
والزمنية وقواعد االستخدام الخاصة بكل منهما– تطبيقات عملية على التصنيف وإعااداد الفهاارس
المصاانف .التحلياال المقااارن لخطااط التصاانيف الحصاارية والوجهيااة –نظااام التصاانيف العشاارى
العالمى كأحد أنظمة التصنيف شبه الوجهيه  ،ومكوناتااه -نظااام تصاانيف مكتبااة الكااونجرس كأحااد
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انظمة التصانيف الحصرية – اقسام ومكونات خطة تصنيف مكتبة الكونجرس– التطبيق العملااى
على استخدام هذين النظامين فى تصنيف المجموعات المكتبية
المــراجـع:
 .1شعبان عبد العزيز خليفة  .التصنيف العشرى القياسى للمكتبات ومراكز المعلومات
 .االسكندرية  :دار الثقافة العلمية 2002 ،
0113508التحليل الموضوعي (رؤوس الموضوعات)
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب باارؤوس الموضااوعات ،وأنواعهااا،
وقواعدها ،وعالقاتها بالتصنيف ،وخطوات التحليل الموضوعي.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
التعريااف باارؤوس الموضاااوعات وعالقتهااا بالتصاانيف خطاااوات التحلياال الموضاااوعي-
قواعااد اختياااار رؤوس الموضاااوعات– أشاااكال رؤوس الموضاااوعات -الحواشاااي وأنواعهاااا فاااى
الفهارس وقوائم رؤوس الموضوعات– التفريعات فى رؤوس الموضوعات -اإلحاااالت المختلفااة
بالفهاااارس والقاااوائم  -عالماااات التااارقيم المساااتخدمة فاااى رؤوس الموضاااوعات – دراساااة قاااوائم
رؤوس الموضوعات العربية واألجنبية ودورها فى خدمة الفهارس الموضوعية -تطبيقات عملية
علاااى اساااتخدام القاااوائم وإنشااااء الفهاااارس الموضاااوعية –التعرياااف بالتكشااايف ووظائفاااه -اهمياااة
الكشافات وأنواعها وأشكالها – نوعيات التكشيف – نظم التكشاايف التقليديااة واالليااة – التعريااف
بالمستخلصاااات وانواعهاااا وأشاااكالها – طااارب إعاااداد الكشاااافات والمستخلصاااات – نمااااذط مااان
الكشافات والمستخلصات– المكانز ودورها فى تحليل المعلومات واسترجاعها – تطبيقات عملية
على إعداد الكشافات والمستخلصات
المــراجـع:
 .1شاااعبان عباااد العزياااز خليفاااة  .نظرياااات التحليااال الموضاااوعى وتطبيقاتاااه للمكتباااات
ومراكز المعلومات .االسكندرية  :دار الثقافة العلمية 2005 ،
 0113509نظم المعلومات الببليوجرافية
محــاضــرات
2

تطبيقــات
2

=  3ســاعــات معتمــدة
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الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بتاااريخ الببليوجرافيااات ،و علاام
الببليوجرافيا وفروعااه – اهميااة القااوائم الببليوجرافيااة – انماااط وأشااكال الببليوجرافيااات – انااواع
الببليوجرافيات.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
علم الببليوجرافيا وفروعه – اهمية القوائم الببليوجرافية – انماط وأشكال الببليوجرافيات
– اناااااواع الببليوجرافياااااات – تااااااريخ الببليوجرافياااااات ماااااع أمثلاااااة الشاااااهر الببليوجرافياااااات -
الببليوجرافيات المحسبة أو مراصد البيانااات الببليوجرافيااة ونماااذط لهااا – أسااس إعااداد المشااروع
الببليوجرافى – التطبيق العملي على ماتم دراسته .
المــراجـع:
 .1شعبان عبد العزيز خليفة .الببليوجرافيا أو علم الكتاااب -. .القاااهرة  :الاادر المصاارية
اللبنانية 1993 ،
 0113510المصادر المرجعية المتخصصة
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمصادر المرجعية المتخصصة ،
وتعريفها وفئاتها ودراستها ،وعناصر تقييمها..
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
المصادر المرجعية المتخصصااة  :تعريفهااا وفئاتهااا ودراسااتها – عناصاار التقياايم الفااردى
للمصاااادر المرجعياااة المتخصصاااة المطبوعاااة والمحسااابة – اإلطاااار العاااام لموضاااوعات العلاااوم
االجتماعياااة والعلاااوم البحتاااة والتكنولوجياااة – دراساااة نمااااذط مااان فئاااات المراجاااع المتخصصاااة
المطبوعااة والمحساابة فااى المجاااالت المختلفااة – تطبيااق أساالوب دراسااة الحالااة باختيااار بعااض
المشكالت المرجعية والتى يتطلب اإلجابة عليها استخدام اكثر من مرجع فى اكثر من فئة  ،على
ان يقوم الطالب بمراجعة تلك المشكالت بالبحث فى المراجع المتخصصة التى درسوها .
المــراجـع:
 .1محماااد فتحاااى عباااد الهاااادى .المصاااادر المرجعياااة المتخصصاااة .القااااهرة  :المكتباااة
األكاديمية 2002 ،

 المقـــررات االختيـــاريـــة
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 0113511مبـــادئ اإلحصـــاء
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهااادف التعليماااي :يهااادف هاااذا المقااارر إلاااى تعرياااف الطاااالب باإلحصااااء واإلحصااااءات –
اإلحصاء الوصفي ،وظائفااه  -اإلحصاااء االسااتداللي وظائفااه  ،وكيفيااة تطبيااق هااذه النوعيااات فااى
مختلف دراسات علم المكتبات والمعلومات.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
تعريف اإلحصاء واإلحصاءات – اإلحصاء الوصاافي  ،وظائفااه  -اإلحصاااء االسااتداللي
وظائفه – كيفية تطبيق هااذه النوعيااات فااى مختلااف دراساات علاام المكتبااات والمعلومااات  -أنااواع
المقاييس اإلحصائية – النسب والنسب المئوية –التحليل اإلحصائي والحاسااب اآللااي – تطبيقااات
ونماااذط فااى اسااتخدام اإلحصاااء فااى مجااال المكتبااات كإعااداد إحصاااءات بأعااداد المسااتعيرين أو
المترددين على المكتبة  ،ومتوسط الكتب المعارة لكل مستعير ،وإحصاءات الكتااب موزعااة علااى
فروع المعرفة التي تخدمها مكتبة ما  ...الخ
المــراجـع:
 .1جيهان محمود السيد .األساليب األحصائية فى المكتبات والمعلومات  -.اإلسكندرية:
دار الثقافة العلمية2005 ،
 0113512سيكولوجية القراءة وخدمة المستفيدين
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهدف التعليمي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بماهيااة القااراءة أهميتهااا ،الميااول
القرائية لدى المستفيدين ،وعاداتهم القرائية..
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
ماهيااة القااراءة وأهميتهااا -اتجاهااات القااراءة وميااول القااراءة والعواماال المااؤثرة فيهااا –
عااادات القااراءة – دور المكتبااات فااى تنميااة االتجاهااات والميااول القرائيااة خاادمات ارشاااد القااراء
والمستفيدين فى المكتبات – تأثير التكنولوجيا الحديثة على الميول واالتجاهات القرائية .
المــراجـع:
 .1الساايد النشااار .اتجاهااات القااراءة وميااول القااراء و دور المكتبااات فااى تنميتهاااا-. .
اإلسكندرية :دار الثقافة العلمية2005 ،
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 0113513المواد السمعية والبصرية فى مراكز المعلومات
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب باالمواد غياار المطبوعااة والخامااات
التى تصنع منها ،وأشكال هذه المواد ،وأنوعها .
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
تعرياااف المااااواد غيااار المطبوعااااة والخاماااات التااااى تصااانع منهااااا – الطبيعاااة الشااااكلية
واساااتخدامات الماااواد غيااار المطبوعاااة بالمكتباااات ومراكاااز المعلوماااات – أناااواع الماااواد غيااار
المطبوعة  :السمعية  ،والبصرية  ،والساامع بصاارية –الفهرسااة الوصاافية للمااواد غياار المطبوعااة
التاليااة( :الخاارائط واألطالس،التسااجيالت الصااوتية  ،الصااور المتحركااة والتسااجيالت المرئيااة ،
مااواد الرسااوم التصويرية،المصااغرات الفيلميااة  ،المجساامات االصااطناعية والحقيقيااات  ،الملفااات
المحسبة)  -حفظ وصيانة المواد السمعية والبصرية فى المكتبات ومراكز المعلومات.
المــراجـع:
 .1شااااعبان عبااااد العزيااااز خليفااااة  .المااااواد غياااار المطبوعااااة فااااى المكتبااااات ومراكااااز
المعلومات -.اإلسكندرية :دار الثقافة العلمية2005 ،
 0113514كتــــب األطفــــــــال
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهدف التعليمي :يهدف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بمفهااوم كتااب األطفااال  ،ونشااأتها
وتطورها فى العالم  ،باإلضافة إلى دراسة أنواع كتب األطفال وأشكالها.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
تتناول دراسة مفهوم كتب األطفال  ،ونشأتها وتطورها فى العالم  ،باإلضافة إلى دراسااة
أنواع كتب األطفال وأشكالها  ،وفقا للعديد من األسس مثل القالب األدبي  ،المحتوى الموضوعي
 ،الفئااة العمريااة الموجااه لهااا الكتاااب  ،اللغااة ...الااخ  .كتااب المعلومااات  Information bookأو
الكتاااب غيااار القصاااص

 Nonfiction bookإلاااى القصاااص  Fictionعلاااى اخاااتالف أنواعهاااا

باالضافة إلى كتب الشعر والقصة الشعرية والمسرحية  .كماااا يتنااااول هاااذا المقااارر أيضاااا الفئاااة
العمرية التى يوجه لها كتب األطفال ومعايير تقييم كتب األطفال
المــراجـع:
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 .1جيهان محمااود الساايد .كتااب األطفااال فااى مصاار  -.اإلسااكندرية :دار الثقافااة العلميااة،
2005
 0113515المخطــوطات والكتابــة العربية
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بصناعة المخطوط العربى ،أدوات
الكتابة العربية ،ومالمحة المادية وفنون فهرسته وتصنيفه.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
صااناعة المخطااوط العربااى :أدوات الكتابااة العربيااة ومواردهااا ،الكتابااة العربيااة ،التااراث
الفكاارى العربااى ،الوراقااة والوراقااون – المالمااح الماديااة للمخطااوط العربااى –أنماااط التوثيااق فااى
المخطااوط العربااى – فنااون المخطااوط العربااى تصاانيف الكتاااب العربااى المخطااوط وفهرسااته –
التحقيق والنشر – حفظ المخطوطات وصيانتها وترميمها .
المــراجـع:
 .1عباااد الساااتار الحلاااوجى  .المخطاااوط العرباااي  -.اإلساااكندرية  :دار الثقافاااة العلمياااة ،
2000
 0113516علم الكتابة (الباليوجرافى)
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بنشأه الكتابااة تطورهااا ،و نظريااات
تطورها..
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
نشااأه الكتابااة – المرحلااة التصااويرية – مرحلااة الحااروف الهجائيااة – نظريااات نشااأة الكتابااة
العربية – اشااتفاب الخااط العربااى ماان الخااط النبطااي وانتشاااره قباال االسااالم وبعااده  -االعجااام فااى
الكتابة العربية – خطااوط الكتابااة العربيااة – ماادارس الخااط العربااى ( اباان مقلااة – اباان البااواب –
ياقوت المستعصمى )
المــراجـع:
 .1شااعبان عبااد العزيااز خليفااة  .الكتابااة العربيااة  -.اإلسااكندرية  :دار الثقافااة العلميااة ،
2005
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 0113517مقدمة فى البرمجة والكتابة على الحاسب اآللي
محــاضــرات
1

تطبيقــات
2

=  2ســاعــات معتمــدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بتاااريخ تطااور الحاسااب اآللااي ،و
مكوناته ،وأنواعه ،والنظم المحوسبة فى المكتبات.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
تاريخ تطور الحاسب اآللي – مكونات الحاسب اآللي – أنواع الحاسبات اآلليااة وأحجامهااا –
طرب تشغيل الحاسب اآللي – أساسيات اللغات والبرمجيات  -برامج معالجة الكلمات – شاابكات
االتصـــال ( شكل مبسط) – النظم المحوسبة فى المكتبات .
المــراجـع:
 .1ابااراهيم دسااوقى البناادارى .مبااادىء الحاسااب اآللااى للمكتبيااين  -.اإلسااكندرية :دار
الثقافة العلمية2005 ،
 0113518الحضارة العربية (تاريخ الحضارة)
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهااادف التعليماااي :يهااادف هاااذا المقااارر إلاااى تعرياااف الطاااالب بمصاااادر دراساااة الحضاااارة
العربية ،ومراكز الحضارة العربية وحواضرها الرئيسية .
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
مصادر دراسة الحضارة العربية – النظم السياسية واالدارية – النظم القضائية – الاانظم
المالية واالقتصادية – النظم االجتماعية –االحوال الفكرية والعلمية – النظم العسااكرية  -مراكااز
الحضارة العربية وحواضرها الرئيسية .
المــراجـع:
 .1فتحية النبراوى  .تاريخ النظم والحضارة اإلسالمية  .القاهرة  :دار الفكر العربى ،
2001
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ثانيــًا :درجتــا الماجستيــر والدكتــوراه
أوالً :درجة الماجســتير
.1شعبة علم المكتبات والمعلومات

 المقــــــررات اإلجباريــة:
 0113601علم المكتبات والمعلومات الدولي والمقارن
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بعلاام المكتبااات الاادولي والمقااارن،
ودراسة المؤسسات الدولية ،و النظرية والتطبيق فى علم المكتبات الدولى ،والمقارنااة بااين مصاار
وبالد أخري فى موضوعات وقضايا بالذات .
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
التعريف بعلم المكتبات الدولي والمقارن – دراسااة المناااطق ومقارنتهااا بغيرهااا ماان ناحيااة
الخلفياااات والنظاااام المعناااى –دراساااة إدارة المؤسساااات المعلوماتياااة فاااى كااال منطقاااة –دراساااة
المجموعات فى كل منطقة –دراسة العمليات الفنية فى كل منطقة – دراسااة لخاادمات المعلومااات
فااى كاال منطقااة -دراسااة واقااع التكتاال المهنااي – المقارنااة بااين موضااوعين – دراسااة المؤسسااات
الدوليااة -النظريااة والتطبيااق فااى علاام المكتبااات الاادولى – المقارنااة بااين مصاار وبااالد أخااري فااى
موضوعات وقضايا بالذات
المــراجـع:
 .1أحمد أنور باادر .مقدمااة فااى علاام المكتبااات الاادولى المقااارن  -.القاااهرة  :دار قباااء ،
2002
 0113602مناهج البحث فى علم المكتبات والمعلومات
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب باإلطار العااام لموضااوعات البحااث
فى علوم المكتبات والمعلومات ،ومنهج البحث العلمى وعناصره.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
اإلطار العام لموضوعات البحث فااى علااوم المكتبااات والمعلومااات – ماانهج البحااث العلمااى
وعناصره -منهج البحث الميداني ودراسة الحالة – ماانهج البحااث الببليااوجرافى الببليااومترى –
المهج التجريبى –إعداد بحث فى موضوع يختاره الطالب.
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المــراجـع:
 .1شعبان عبد العزيز خليفة .المحاورات فى مناااهج البحااث فااى المكتبااات والمعلومااات
 -.القاهرة :الدر المصرية اللبنانية2004 ،
 0113603اتجاهات حديثة فى تكنولوجيا المعلومات
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم تكنولوجيا المعلومات ،بناااء
وادارة النظم المحسبة فى المكتبات ومراكز المعلومات،
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
مفهااوم تكنولوجياااا المعلومات(الحاسااب واالتصااااالت)– بناااء وادارة الااانظم المحساابة فاااى
المكتبات ومراكز المعلومات – أنماط أوعية المعلومات المحسبة (المليزرات) -مراصد وشبكات
المعلومااااات المحسااااب ،اسااااتراتيجيات البحااااث واالسااااترجاع علااااى المباشاااار -شاااابكة اإلنترناااات
واستخدامها.
المــراجـع:
 .1محمد محمد الهادى  .التكنولوجيا الحديثة فى المكتبات والمعلومات .القاهرة:المكتبة
األكاديمية2002،
 .2أحماااد أناااور بااادر  .مقدماااة فاااى تكنولوجياااا المعلوماااات  -.اإلساااكندرية :دار الثقافاااة
العلمية2003،
 0113604قراءات بلغة أوروبية حديثة فى المكتبات والمعلومات
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تاادريب الاادارس علااى كتابااة ورقااة بحااث باللغااة
اإلنجليزية فى أحد موضوعات التخصص .
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
قراءات وتحلياال نصااوص مختااارة فااى مجاااالت التخصااص – تاادريب الاادارس علااى كتابااة
ورقة بحث باللغة اإلنجليزية فى أحد موضوعات التخصص .
المــراجـع:
يتم اختيار مجموعة من المقاالت الحديثة من الدوريات األجنبية فى التخصص.
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 0113605التحليل الموضوعي المتقدم(مكانزـ مستخلصات)
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهدف التعليمي :يهدف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بمفاااهيم وخطااوات بناااء ،وأنااواع
المستخلصات ،والمكانز ،والكشافات ،وكيفية استخدام النظم اآللية في إعدادها.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
نظااام التكشااايف الحديثاااـة – مساااتويات التكشااايف وأناااواع الكشاااافات – خطاااوات بنائهاااا –
التكشيف االلى – تقييم الكشافات والتكشيف – ماهيااة المستخلصااات وأنواعهااا وساابل إعاادادها -
اسااتخدام الاانظم اآلليااة واالسااتخالص :اتجاهاتهااا واجراءتهااا ومشااكالتها – تقياايم المستخلصااات -
ماهيااة المكااانز ودورهااا فااى اسااترجاع المعلومااات  ،بناااء المكااانز وخطااوات إعاادادها وتحااديثها ،
عرض المصااطلحات فااى المكااانز – دراسااة تطبيقيااة لاابعض الكشااافات والمستخلصااات والمكااانز
التقليدية واآللية والعربية واألجنبية .
المــراجـع:
 .1احمد بدر وأخاارون.التكشاايف واالستخالص:دراسااة فااى التحلياال المموضااوعى-.
القاهرة:دار قباء2002 ،
 0113606الببليوجرافيا التحليلية وتطبيقاتها
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بماهيااة الببليوجرافيااا التحليليااة،
وموقعها من دراسات علوم الببليوجرافيا .
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
ماهية الببليوجرافيااا التحليليااة وموقعهااا ماان دراسااات علااوم الببليوجرافيااا – المالمااح الماديااة
للكتاب – صفحة العنوان – تحليل وضبط محتويات النص – مقدمات النص ومالحقااه – الشااكل
المااادي للصاافحة المطبوعااة – الوسااائل التوضاايحية للاانص – حاارد المااتن – الااورب والتجليااد –
دراسة تطبيقية على بعض المهاديات العربية ومقارنتها باالتجاهات العامة للببليوجرافية التحليلية
للمطبوعات األوروبية .
المــراجـع:
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 .1جيهاااااان محماااااود السااااايد .الببليوجرافياااااا التحليلياااااة -.اإلساااااكندرية :دار الثقافاااااة
العلمية2003.،
 0113607موضوع خاص فى علم المكتبات والمعلومات
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطااالب بموضااوع ماان موضااوعات فااروع
علم المكتبات.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
يختااار األسااتاذ موضااوعا معينااا ولاايكن مراكااز المعلومااات الصااحفية أو خاادمات الفئااات
الخاصة ،أو اإليداع القانوني للمطبوعات ،أو المستفيدون أو نقل التكنولوجيا الى البالد الناميااة
أو النشر اإللكتروني ....الخ
المــراجـع:
 .1محمد فتحااى عبااد الهااادى.مراكااز المعلومااات الصااحفية -.القاااهرة :الاادر المصاارية
اللبنانية2004،
 .2السيد النشار  .النشر اإللكترونى -.اإلسكندرية :دار الثقافة العلمية2001،

 المقــــــررات االختيــــــاريـــة
 0113608التحليل اإلحصائى المتقدم
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب باإلحصاااء الوصاافي وحااادود
المعرفة اإلحصائية.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
اإلحصاااء الوصاافي وحاادود المعرفااة اإلحصااائية – أنااواع المقاااييس اإلحصااائية – مقاااييس
التشاااتت – المعياااار التاااائى – معاااامالت االرتبااااط – معاااامالت االنحااادار – اختباااارات والداللاااة
اإلحصائية لبدائل اختيارات – معامالت الصدب والثبات – اإلحصاء غياار البااارامترى – تحلياال
التباين – استخدام النظم المحسبة فى التحليل اإلحصائي .
المــراجـع:
 .1غريب سيد أحمد .األحصاء والقياس فى البحااوث اإلجتماعيااة-.اإلسااكندرية  :دار
المعرفة الجامعية 2001 ،
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 0113609علـــم االقتصـــاد
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهدف التعليمي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بعلاام االقتصاااد وطبيعااة المشااكلة
االقتصادية..
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
تعريف علم االقتصاد وطبيعة المشااكلة االقتصااادية – ادوات التحلياال االقتصااادى -تااوازن
السوب – نظرية طلااب المسااتهلك افاارد – نظريااة العاارض واالنتاااط – نظريااة التوزيااع – الاادخل
القااومى – السياسااات الماليااة – النقااود والسياسااات النقديااة – التجااارة الدوليااة – النمااو والتخطاايط
اإلقتصادى – اقتصاديات الموارد البشرية – اقتصاديات التعليم – اقتصاديات المعلومات
المــراجـع:
 .1عبد الرحمن يسرى  .مبادىء علم االقتصاد -.االسكندرية  :الدار الجامعية ،
2000
 0113610قوانين وتشريعات الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب باالتطور التشااريعى لفكاارة حااق
المؤلف ،واالتفاقيات المحلية والدولية ،والتشريعات المصرية لحق المؤلف.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
التطور التشريعى لفكاارة حااق المؤلااف :أسااس حمايتهااا دوليااا ومحليااا – االتفاقيااات الدوليااة
لحق المؤلف – االتفاقيات العربيااة لحمايااة حااق المؤلااف – التشااريعات المصاارية لحمايااة الملكيااة
الفكرية وحااق المؤلااف – قااوانين الرقابااة علااى المصاانفات الفكريااة بالخااارط – تشااريعات الرقابااة
على المطبوعات والمصنفات فى مصر وتطورها .
المــراجـع:
 .1محماااد حساااام لطفاااى -.قاااوانين حاااق المؤلاااف والملكياااة الفكرياااة -.القااااهرة  :دار
النهضة المصرية 2002 ،
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 0113611نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها فى المكتبات
محــاضــرات
1

تطبيقــات
2

=  2ســاعــات معتمــدة

الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بماهية نظم المعلومااات الجغرافيااة،
و نشأتها وتطورها ،وانواعها ،وتطبيقاتها على المكتبات.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
ما هيااة نظاام المعلومااات الجغرافيااة – نشااأتها وتطورهااا – انواعهااا -متطلبااات ومكونااات
نظام المعلومات الجغرافى – مستقبل نظاام المعلومااات الجغرافيااة وعالقاتهااا بتخصااص المكتبااات
والمعلومات والخدمات المكتبية خاصة .
المــراجـع:
 .1غااااادة عبااااد الماااانعم موسااااى .دراسااااات فااااى المكتبااااات وخاااادمات المعلومااااات-.
االسكندرية :المؤلف 2004 ،
 0113612سوسيولوجية االتصال واالعالم
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب التعريااف باالتصااال اإلنساااني
واإلعالم والفرب بينه وبين الدعاية واإلعالم.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
التعريف باالتصال اإلنساني واإلعااالم والفاارب بينااه وبااين الدعايااة واإلعااالم  ،والحاارب
النفسية والشائعات – االتصال الجماهيري ومقوماته ونظرياته – الاارأي العااام والدعايااة ووسااائل
االتصال الجماهيري فى المجتمعات الرأسمالية وفى الدول النامية  ،وعالقة االتصال الجماهيري
بالتغيير والتنمية .
المــراجـع:
 .1طاااه عباااد العااااطى نجااام  .سوسااايولوجية االتصاااال واالعاااالم  .اإلساااكندرية :دار
المعرفة االجتماعية 2001،
 0113613اإلرشاد والعالج النفسي
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
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الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بطريق اإلرشاااد النفسااي ،وأهدافااه،
والفرب بين اإلرشاد والعالط.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
التعريف بطريق اإلرشاد النفسي والفرب بين اإلرشاد والعالط – أهداف العالط النفسااي –
اختصاصااات المعااالج والمرشااد – الحياااة داخاال المستشاافيات العقليااة – العااالط النفسااي التحليلااي
والسلوكي – العالط بالماء وبالعمل وبالموسيقى والعالط بالقراءة  ،والعالط الجماعى.
المــراجـع:
 .1مصطفى سويف  .مقدمااة فااى العااالج النفسااى -.القاااهرة  :دار النهضااة العربيااة ،
1998
 0109604الثقافة والشخصية (قسم األنثروبولوجيا)
 0113614النشر اإللكترونى
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بماهية النشاار االلكتروناى وعالقتااه
بعلم المكتبات والمعلومات
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
ماهية النشر االلكترونى وعالقته بعلم المكتبات والمعلومااات – منظومااة النشاار االكترونااى –
انتاط المنشورات االلكترونية وساابل توزيعهااا ودور شاابكات االتصاااالت والمعلومااات واالنترناات
فى ذلك – اقتصاديات النشر االلكترونى – حقوب التااأليف فااى البيئااة االلكترونيااة  -تااأثير النشاار
االلكترونى على المكتبات وخدماتها – مستقبل النشر االلكترونى.
المــراجـع. :
 .1السيد النشار  .النشر اإللكترونى  -.اإلسكندرية  :دار الثقافة العلمية 2001،
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ثانيـًا :درجة الدكتــوراه
 المقررات اإلجبارية
 0113701شبكات المكتبات والمعلومات
محاضرات
 2ساعات معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر تعريف الاادارس بأسااس وبناااء وتخطاايط شاابكات
المعلومااات وأنواعهااا وتطورهااا مااع االهتمااام الخاااص شاابكة اإلنترناات واسااتخدامها فااى
المكتبات و مراكز المعلومات 0
المحت اوى العلمااى  :ماهيااة شاابكات المعلومااات وتطورهااا ـ أنواعهااا  ،أسااس بنائهااا
والتخطاايط إلنشااائها ـ خاادماتها ـ شاابكة اإلنترناات واسااتخدمها فااى المكتبااات ومراكااز
المعلومات ـ بناء الشبكات الداخلية 0
المراجع :
 .1نظم وشبكات المعلومات /د 0شوقى محمود سالم ـ اإلسكندرية  :أكمل مصر 0 2006 ،
 0113702االتجاهات الحديثة فى نظم وإدارة المكتبات
محاضرات
 2ساعات معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى إلمااام الاادارس باالتجاهااات الحديثااة فااى بناااء
وتنمية المجموعات ،وتنظيم المعلومات وخاادمات المسااتفيدين  ،فضااال عاان دراسااة إدارة
المعرفة الجودة الشاملة ودورها فى إدارة المكتبات 0
المحتااوى العلمااى  :االتجاهااات الحديثااة فااى بناااء وتنميااة المقتنيااات ـ التنظاايم الفنااى
لنوعيااة المعلومااات الخاادمات الحديثااة للمعلومااات ـ إدارة المعرفااة وبحااوث العمليااات ـ
اإلدارة بالجودة الشاملة  ،التنمية المهنية الحديثة للمكتبيين 0
المراجع :
. 1االتجاهااات الحديثااة فااى إدارة المكتبااات ونظمهااا وخاادماتها /د 0الساايد الساايد
النشارـ اإلسكندرية  :دار الثقافة العلمية 0 2007
 0113703النظم اآللية المتكاملة فى المكتبات
محاضرات
 2ساعة

تطبيقات
 2ساعة = 3ساعة معتمدة
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الهدف التعليمي  :يهدف إلى إلمام الدارس بااالنظم اآلليااة المتكاملااة المسااتخدمة إدارة
وتنظيم المكتبات وتطورها  ،والمعايير الدولية الخاصة بالمجااال ثاام التعاارف علااى أنااواع
هذه النظم ومكونات كل منها  ،معايير تقويمها 0
المحتوى العلمى  :نشأة وتطور نظم المكتبات اإللكترونية ـ المعاايير الدوليااة للتبااادل
اإللكترونى ،مكونات النظم اإللكترونية معااايير تقااويم الاانظم اإللكترونيااة دراسااة تطبيقيااة
لنماذط من النظم اإللكترونية المتكاملة المطبقة فى المكتبات ومراكز المعلومات
المراجع :
.1المرجااع فااى الاانظم اإللكترونيااة المتكاملااة للمكتبااات  /متااولى محمااود النقيااب
اإلسكندرية  :أكمل2002 ،
 0113704السياسات الوطنية للمعلومات
محاضرات
 2ساعات معتمدة
الهدف التعليمي  :يهدف إلى تعريف الدارس بآسس بناء النظااام الااوطنى للمعلومااات
مع دراسة عدد من تجارب الدول المتقدمة والنامية 0
المحتوى العلمااى  :أهميااة المعلومااات وأساااليب تخطيطهااا ومتطلبااات تصااميم النظااام
الااوطنى للمعلومااات ـ الاانظم الوطنيااة للمعلومااات فااى الاادول المتقدمااة  ،الاانظم الوطنيااة
للمعلومااات فااى الاادول الناميااة  ،دور المؤسسااات الدوليااة فااى تطااور الاانظم الوطنيااة
للمعلومات  ،تشريعات المعلومات  ،صناعة المعلومات 0
المراجع :
 .1التنظيم الوطنى للمعلومات  /د 0أحمد أنور بدر ـ الرياض  :دار المريخ 2000 ،
 .2تشااااريعات المكتبااااات والمعلومااااات  /د0شااااعبان عبااااد العزيااااز خليفااااة ـ الاااادار المصاااارية
اللنبانية2001،
 .3صناعة المعلومات  /د0شوقى سالم ـ اإلسكندرية  :أكمل مصر 2006 ،
 المقــــررات االختيــاريــة
 0113705تحقيق ونشر التراث
محاضرات
 2ساعات معتمدة
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الهاااادف التعليمااااي  :يهاااادف هااااذا المقاااارر إلااااى تعريااااف الطااااالب بفهااااارس وأدلااااة
دورالمخطوطااات وأسااس تحقيااق ونشاار المخطوطااات ومراحلااه مااع التاادريب علااى نشاار
نص تطبيقى
المحتااوى العلمااى  :يشاامل هااذا المقاارر علااى  :مكتبااات المخطوطااات وفهارسااها ـ
متطلبات وأدوات تحقيق المخطوطات  ،مراحل التحقيق  ،تحديد المصااطلحات وتحقيقهااا
 ،مصااادر التحقيااق  ،التطبيااق العملااى علااى نماااذط ماان المخطوطااات المحققااة  ،تكليااف
الطالب بتحقيق نموذط من نصوص التراث
المراجع :
 .1تحقيق النصوص ونشرها  /عبد السالم هاورن ـ القاهرة  :دار النهضة العربية 2001 ،
 0113706مـــواد األطفال
محاضرات
 2ساعات معتمدة
الهاادف التعليمااي  :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بنشااأة مااواد األطفااال
وتطورها وأنواع مواد األطفااال ماان كتااب ودوريااات ومااواد ساامعة وبصاارية وإلكترونيااة
،ومواقع أدب األطفال من الناحية الببليوجرافية واالستخدامية 0
المحتوى العلمى :نشأة أدب األطفال وتطوره ـ كتااب األطفااال ـ دوريااات األطفااال ـ
مواد األطفااال اآلخاارى ـ موقااع األطفااال ـ األوعيااة المرجعيااة لألطفااال ـ أسااس تصااميمها
واستخدمها ،و مشكالت نشرها وطبقيها ببليوجرافية 0
المراجع :
 .1موسوعة أدب األطفال  /محمود عبد الحميد أبو الوفا ـ القاهرة  :دار النهضة 0 2007 ،
 0113707وسائل االتصال الحديثة
محاضرات
 2ساعات معتمدة
الهدف التعليمي  :التعريف بالوسااائل الحديثااة لالتصااال ودور شاابكات االتصااال بهااا
الصحف اإللكترونية ،والمجلة اإللكترونية  ،والصحف الكونية و الفضائيات ودورها فى
نقل المعلومات والعالقة من وسائل االتصال وخدمات المعلومات 0
المحتوى العلمى  :يشتمل هذا المقاارر علااى  :ماهيااة وسااائل االتصااال الحديثااة ،دور
شاابكات االتصاااال فاااى نقاال المعلوماااات ـااا تطورهااا  ،أنواعهاااا  :الصاااحف اإللكترونياااة ،
الصحف الكونية ،المجلة اإللكترونية  ،القنااوات الفضااائية ،قياسااات الاارأى العااام  ،بناااء
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وسااائل االتصااال وتقويمهااا –أخالقيااات العماال اإلعالمااى  ،العالقااة ماان وسااائل االتصااال
الحديثة وخدمات المعلومات 0
المراجع :
.1تكنولوجيا االتصال واألعالم  /عماد مكاوى ـ القاهرة  :الدار المصرية اللبنانية 0 2000
 0113708تصميم وتحليل نظم المعلومات
محاضرات
 1ساعة

تطبيقات
 2ساعة = 2ساعة معتمدة

الهاادف التعليمااي  :هااذا المقاارر إلااى إلمااام الطااالب بمبااادى تحلياال نظاام المعلومااات
وتصميمها وتنفيذها  ،وأنواعها فى تقويم أدائها مع التركيز علااى االتجاهااات الحديثااة فااى
هذا المجال 0
المحتوى العلمى :المفاهيم األساسية للمعلومات النظم ـ تناول المعلومات واهم النظم
وأنواعهااا ـ تااأثير المعلومااات علااى اتخاااذ القاارارات ـ تحلياال الاانظم المعلومااات ـ تصااميم
النظم وتجهيزها ـ تنفيذ النظم وتقويميها 0
المراجع:
 .1نظم المعلومات والحاسب اآللى  /شوقى محمود سالم ـ اإلسكندرية  :أكمل مصر 2007 ،
 0113709تصميم مبانى المكتبات وتجهيزاتها
محاضرات
 2ساعات معتمدة
الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقاارر إلااى تمكااين الاادارس ماان االشااتراك فااى اختيااار
الموقع الجيد للمكتبة وكذلك تحديد المساحة الالزمة لكافة أنااواع المكتبااات وأهاام ماان هااذا
وذلااك االشااتراك فااى وضااع التصااميم العااام والااداخلى للمكتبااة وهومااا نسااميه بالتصااميم
الوظيفى وحيث يهتم المهندس المعمارى فقط بالنواحى الجمالية دون الوظيفيااة للمبنااى 0
ويهدف هذا المقرر كذلك إلى تمكين الدارس من معرفة التجهيزات ( األثاثات واألجهاازة
والمعدات  )000الواجب توافرها فى المكتبة إلااى جانااب الساايطرة علااى معااايير الواجااب
تطبيقها فى اختيار تلك التجهيزات 0
المحتوى العلمي:
-1الموقااع والمسااااحة والتنظاايم  :موزعاااة علاااى أنااواع المكتباااات ماان وطنياااة وعاماااة
ومدرسية وأكاديمية ومتخصصة  000ودور التكنولوجيا الحديثة فيها 0
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 -2األثاثات والتجهيزات التقليدية ( رفوف الكتب  ،مناضد القااراءة  ،المقاعااد  ،قااوائم
العرض)000
-3األثاثااااات والتجهياااازات المسااااتخدمة ( تجهياااازات المااااواد الساااامعية البصاااارية ،و
المصغرات الفيلمية ،أقراص الليزر  ،الحاسبات  ،اإلنترنت )000
-4الترفيف والتخزين المضغوظة
 -5معايير ومواصفات المبانى والتجهيزات فى النظم المكتبية المختلفة
المراجع:
.1المكتبات الحديثة مبانيها وتجهيزاتها  /عبد اللطيف صوفى ـ الرياض :دار المركزية 2000،

 .2شعبة علم الوثائــق واألرشــيف
أوالً :درجــة المــاجستيـــر
 المقـــررات اإلجبـــاريــة
 0113615تنظيم وإدارة مراكز الوثائق
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بمؤسسااات الوثااائق واألرشاايف
وطبيعتها(التاريخى-الوسيط-الجارى ) ،وكيفية إنشاء وتحديث فهارس الوثائق..
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
مؤسسات الوثائق واألرشيف وطبيعتها(التاااريخى-الوساايط-الجااارى) –االرشاايفات النوعيااة
(اإلداري-الصحفى-الفنى) طرب الحصول على الوثائق (التموياال اإلداري المباشاار-التموياال غياار
المباشاار –اإليااداع-الهاادايا والشااراء  ...الااخ ) – إنشاااء وتحااديث فهااارس الوثااائق -إصاادار األدلااة
والكشافات – التعاون الدولى فى مجال الوثائق واألرشيف .
المــراجـع. :
 .1جماااال الخاااولى .الوثاااائق اإلدارياااة باااين النظرياااة والتطبياااق  -.القااااهرة  :الااادر
المصرية اللبنانية1993،
 0113616تحقيق ونشر الوثائق (مع دراسة تطبيقية)
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
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الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بفهااارس وأدلااة دور الوثااائق
واألرشيف ،وتحقيق ونشر النصوص..
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
فهارس وأدلة دور الوثائق واألرشيف – تحقيق ونشاار النصااوص (المتطلبااات واألدوات)-
مراحل التحقيق (جمع-مقابلة-تقويم-صااياغة) – تحديااد المصااطلحات وأساالوب تحقيقيهااا والتعليااق
عليها – مصادر التحقيق -التطبيق على نموذط من الوثائق (تكليف للطالب)
المــراجـع. :
 .1عبد السالم هارون  .تحقيق النصوص ونشرها  .القاهرة  :دار النهضة العربية ،
2001
 0113617التشريعات األرشيفية
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب باألوضاع القانونية للوثائق ،يكلااف
اطالب بإعداد بحث تحليلى مقارن.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
األوضاع القانونية للوثائق :الورقية ،المسجلة إلكترونية أو ميكروفيلميا -الوثائق وحماية
الملكية الفكرية -نشااأة التشااريع األرشاايفى وتطااوره -دراسااة ألهاام القااوانين والتشااريعات واللااوائح
المنظمااة للعماال األرشاايفى فااى بعااض الاادول األجنبيااة والعربيااة نحااو تشااريع أرشاايفى مصاارى –
يكلف اطالب بإعداد بحث تحليلى مقارن.
المــراجـع. :
 .1يحيى عبد العزيز .تطور التشريع المصرى فااى مجااال األرشاايف .القاااهرة :الهيئااة
العامة لدار الكتب والوثائق القومية1999،
 0113618استخدام الحاسب اآللى فى مجال الوثائق واألرشيف
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهااادف التعليماااي :يهااادف هاااذا المقااارر إلاااى تعرياااف الطاااالب بأهمياااة الحاساااب فاااى مجاااال
المعلومات ،واإلمكانيات االختزانية واالسترجاعية للحاسب بالنسبة للوثائق التاريخية واالداريااة.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
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مقدمة عن أهمية الحاسب فااى مجااال المعلومااات -اإلمكانيااات االختزانيااة واالسااترجاعية
للحاسااب بالنساابة للوثااائق التاريخيااة واالداريااة – توظيااف الحاسااب فااى إعااداد وسااائل االيجاااد:
الفهااارس-األدلااة -الكشااافاتمع دراسااة نماااذط تطبيقياااة – إتاحااة الوثااائق إلكترونيااا ً عباار شااابكات
المعلومات المحلية والعالمية -قواعد المعلومات اإلرشيفية المتاحة على شبكة اإلنترنت
المــراجـع. :
 .1محماااااد محماااااد الهاااااادى  .التكنولوجياااااا الحديثاااااة فاااااى المكتباااااات والمعلوماااااات.
القاهرة:المكتبة األكاديمية2002،
 0113619التوثيقات الشرعية واالشهادات فى وثائق العصور اإلسالمية
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم التوثيق وأهميتااه ،والتطااور
التاريخي إلجراءات التوثيق.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
دراسة نظرية وتطبيقية للموضوعات التالية :مفهوم التوثيق وأهميته -وسائل االثبات فااى
الشريعة االسالمية والقانون المدنى -إجراءات توثيق الوثائق فى العصرين المملوكى والعثمااانى-
أنااواع االشااهادات والصاايغ الدبلوماتيااة -األختااام ودورهااا فااى عمليااة التوثيااق -دراسااة نماااذط ماان
الوثائق .
المــراجـع. :
 .1عبد اللطيف ابراهيم  .بحوث ودراسات فااى الوثااائق العربيااة -.اإلسااكندرية  :دار
الثقافة العلمية 2006،
 0113620الوصف االرشيفى وتقنياته
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم الوصف األرشيفى وعالقته
بالوصف الببليوجرافى للكتب ،قواعد فهرسة الوثائق ،وأشكال الفهارس.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
مفهوم الوصف األرشيفى وعالقته بالوصف الببليوجرافى للكتب -جهود الوصف وإعداد
الفهارس التى تمت قبل ظهور التقنين الاادولى -التقنااين الاادولى العااام للوصااف األرشاايفى ( تاادوا /

683

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

ع ) ISAD / Gوضرورة وجوده  -قواعد الوصف األرشيفى كما وردت فى التقنين مع تطبيقات
عملية -أشكال فهارس الوثائق وترتيب البطاقات فيها -الفهرس االلكترونى.
المــراجـع. :
 .1جمااال الخااولى  .فهرسااة الوثااائق األرشاايفية  -.اإلسااكندرية  :دار الثقافااة العلميااة
2002،
 0113621قراءات بلغة أوربية حديثة فى الوثائق واألرشيف
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهااادف التعليماااي :يهااادف هاااذا المقااارر إلاااى تااادريب الطاااالب علاااى القاااراءة واالساااتخالص
والترجمة.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
دراساااة وتحليااال ناااص عااان إدارة الوثاااائق  -دراساااة وتحليااال ناااص عااان أناااواع المؤسساااات
األرشاايفية -دراسااة وتحلياال نااص عاان أنااواع المعالجااة الفنيااة للوثااائق – التاادريب علااى القااراءة
واالستخالص والترجمة .
المــراجـع. :
( يتم اختيار مجموعة من المقاالت الحديثة من الدوريات األجنبية فى التخصص )
 المقـررات االختياريـــة :
 0113622اإلدارة العامة
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهدف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر الااى خدمااة العماال المياادانى فااى مجااال انتاااط واختاازان
الوثااائق االداريااة الجاريااة بااالتعرف علااى الاانظم االداريااة وانااواع المؤسسااات التااى تقااوم بااذلك
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
تعريف االدارة وتطور مفاهيمهااا -نظريااات االدارة وتطورهااا  -المصااطلحات المسااتخدمة
فى المجال  -اشكال الاانظم االداريااة  -انااواع المؤسسااات وهياكلهااا التنظيميااة

 -الرقابااة

والمتابعاااة  -مراحااال اتخااااذ القااارار ودعماااه  -المعلوماااات ودورهاااا فاااى اتخااااذ القااارار -العملياااات
االدارية
المــراجـع. :
 .1على السلمى  .أساسيات اإلدارة العامة -.القاهرة  :مكتبة غريب 1999،
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 0113623نظم المعلومات االدارية
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بماهيااة نظاام المعلومااات اإلداريااة :
تعريفها -نشأتها وتطورها -أنواعها -منهجية بنائها..
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
ماهيااة نظاام المعلومااات اإلداريااة  :تعريفهااا -نشااأتها وتطورهااا -أنواعهااا -منهجيااة بنائهااا
وتطورها -تحليل النظم – تصميم النظام -تنفيذ النظام – تطوير النظام -نظاام معلومااات التخطاايط
والمتابعة -نظم معلومات التسويق -مظم معلومات دعم القرار -األنظمة الخبيرة -اآلثار التنظيمية
واإلدارياااة المترتباااة علاااى اساااتخدام نظااام المعلوماااات اإلدارياااة فاااى المؤسساااات عاماااة ومرافاااق
المعلومات خاصة
المــراجـع. :
 .1رايموناااد مكلياااود .نظااام المعلوماااات االدارياااة /تعرياااب سااارور علاااى اباااراهيم -.
الرياض:دار المريخ2000،
0113624الفنون االسالمية
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف المقاارر الااى إكساااب الطالااب مهااارة التعاارف علااى المصااطلحات
االثرية والمعمارية والهندسية التى تمتلىء بها الوثائق الدبلوماتية واستيعاب مفهوم كل منهااا ممااا
يساعده فى القيام بنشر نصوص الوثائق وتحقيق مصطلحاتها بطريقة علمية.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
نظاارة عامااة عاان نشااأة الفنااون وتطوره اا-العمااارة االسااالمية وطرزهااا( دينيااة حربيااة –
مدنيااة) -العمااالت والمسااكوكات فااى العصاار االسااالمى  -الشااارات والرنااوك واالختااام-الكتابااات
االثرية-الحرف الفنية (التذهيب – التجليد-التكفيت – التعشيق) -المصطلحات ومعانيها
المــراجـع. :
 .1حسن الباشا  .تاريخ الفنون االسالمية .القاهرة :دار النهضة العربية2002.
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 0113625تــاريــخ القــانــون
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهااادف التعليماااي :يهااادف هاااذا المقااارر إلاااى تعرياااف الطاااالب بنشااااة وتطاااور القاااوانين فاااى
المجتمعااااات القديمااااة ،و الاااانظم القانونيااااة واالجتماعيااااة وإجااااراءات التقاضااااى فااااى مصاااار فااااى
العصرالحديث والمعاصر ومصادرها.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
نشاة وتطور القوانين فااى المجتمعااات القديمااة – أهاام الماادونات الشاارقية القديمااة والغربيااة –
القانون الرومااانى – الشااريعة االسااالمية ومصااادرها – الاانظم القانونيااة واالجتماعيااة وإجااراءات
التقاضى فى مصر فى العصرالحديث والمعاصر ومصادرها.
المــراجـع. :
 .1عبااد المجيااد الحفناااوى .تاااريخ الاانظم القانونيااة واالجتماعيااة .االسااكندرية :منشااأة
المعارف1999،
 0113626اللغة التركية القديمة
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلااى تعريااف الطااالب باللغااة التركيااة بااالحروف العربيااة
التى كانت مستخدمة إبان العصر العثمانى وكتبت بها ماليين الوثائق.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
دراسة قواعد اللغة التركية مع نصوص تطبيقية على القواعد والنطق.
المــراجـع:
 قراءات متنوعة في قواعد اللغة التركية0113627الحضارة واآلثار اإلسالمية
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلااى تعريااف الطااالب بعلاام اآلثااار اإلسااالمية ،ومصااادر
دراسة تاريخ الحضارة واآلثار االسالمية..
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
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علم اآلثار اإلسالمية -مصادر دراسة تاريخ الحضارة واآلثااار االسااالمية -تخطاايط الماادن
االسااااالمية -المنشااااأت الدينيااااة كالمساااااجد والماااادارس -المشااااآت المدنيااااة كالوكاااااالت واألسااااواب
والبيمارستانات -المنشآت المائية كاألسبلة والحمامات -الفنون اإلسالمية
المــراجـع. :
 .1حساااان الباشااااا  .تاااااريخ الحضااااارة واآلثااااار االسااااالمية .القاااااهرة :دار النهضااااة
العربية2001.
0113628النظم والمؤسسات اإلسالمية
محــاضــرات
 2ســـاعــة معتمـــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمقدمة عن النظم وأهميتهااا لدراسااة
الوثائق وفهم مضمونها.
المحتوى العلمي :يشتمل هذا المقرر على ما يلي:
مقدمة عن الاانظم وأهميتهااا لدراسااة الوثااائق وفهاام مضاامونها – نظااام ( الحكاام فااى الدولااة
اإلسالمية وتطوره (الخالفة – البيعة -الوصايا-واليااة العهااد ) –النظااام اإلداري وتطااوره (األماان
–البريد-اإلنشاء) المؤسسات اإلدارية وتنوعهااا ووظائفهااا ووثائقهااا –النظااام المااالى واالقتصااادي
وتطوره (الحسبة -الخراط -الضرائب-الصادرات والواردات –الاادواوين-الااوكالت-األسااواب ) –
المؤسسااات الماليااة واالقتصااادية فااى الاادول اإلسااالمية ووثائقهااا-نظااام التعلاايم والتربيااة اإلسااالمية
وتطوره –المؤسسااات التعليميااة وأنواعهااا ووظائفهااا عباار العصااور ووثائقهااا –نظااام القضاااء فااى
اإلسااالم وتطااوره – المؤسسااات القضااائية والعدليااة ووظائفهااا ووثائقهااا (مساااجد-محاااكم)-النظااام
الحربى وتطوره (الجيوش –الفرب-اآلالت واألسلحة-اللباس ) .
المــراجـع. :
 .1فتحياااة النباااراوى  .تااااريخ الااانظم والحضاااارة اإلساااالمية  .القااااهرة  :دار الفكااار
العربى 2001 ،

ثانيًـــــا :درجــــة الدكتــــــــوراه

 المقررات اإلجبارية
 0113710المؤسسات الدولية فى مجال الوثائق
محاضرات
 2ساعات معتمدة
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الهدف التعليمي :التعرف على مؤسسات الجمعيات و االتحادات الدولية الوطنية
المهنية بمجال الوثائق واألرشيف ودورها فى تنمية مهنة الوثائق وسبل تكوين إخصائى
األرشيف وتنمية مهنيا مثل اليونسكو  ،االتحاد للوثائق الجمعية األمريكية لألرشيف 0
المحتوى العلمى :دور المؤسسات والجمعيات المهنية فى دعم األرشيفات ـ
اليونسكو وانشطة والتوثيق ـ جمعية األرشيف التصورية

 ،المجلس العربى لألرشيف

ـ الدوريات المتخصصة واإلنتاط الفكرى المتخصص والوثائق واألرشيف  ،المعاهد
والمدارس التعليمية فى مجال األرشيف0
المراجع:
.1المؤسسات الدولية والوطنية ودورها فى دعم الوثائق واألرشيف  /سالم اللوسى ـ بغداد  :وزارة
الثقافة 1998 ،
 0113711االتجاهات الحديثة فى نظم وإدارة الوثائق واألرشيف
محاضرات
 2ساعات معتمدة
الهدف التعليمي:
يهدف هذا المقاارر إلااى إلمااام الطااالب باالتجاهااات العالميااة الجاريااة فااى نظاام المعلومااات
الخاصة بإدارة مراكز الوثائق واألرشيف سواء كانت اإلدارية أو التاريخية 0
المحتاااوى العلماااى :المفااااهيم األساساااية لااانظم المعلوماااات وتطبيقاتهاااا فاااى الوثاااائق
واألرشيف ـ نظم الفرز واالستيعاد ـ نظم الوصف األرشيفى ـ نظم التصنيف اإللكترونى
ـ االتجاهات الحديثة فى خدمات الوثائق واألرشيف 0
المراجع:
.1االتجاهات الجارية فى نظم وإدارة مراكز الوثائق  /عثمان محمد عثمان ـ بيروت  :دار النهضة ،
0 2007
 0113712الوحدات األرشيفية المتخصصة
محاضرات
 2ساعة

تطبيقات
 2ساعة

= 3ساعة معتمدة

الهدف التعليمي:
يهدف هذا المقرر إلى كساب الطالب مهارة تنظيم وإدارة األرشيفات المتخصصة
مثل األرشيفات الصحفية  ،األرشيفات السمعية والبصرية  ،مراكز معلومات البنوك
والشركات والمؤسسات التعليم
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المحتوى العلمى :ماهية األرشيف المتخصصة ودورة ضبط تدفق المعلومات
وتيسيرها لمتخذى القرار ـ األرشيف الصحف ـ األرشيف السمعة البصرى ـ أرشيفات
المؤسسات التعليمية ـ أرشيفات الشركات والوزارات والبنوك 0
المراجع:
 .1دور الوثائق واألرشيف ومراكز المعلومات المتخصصة  /محمود عباس حمودة  ،السيد السيد
النشار  ،وفاء محمد صادب ـ اإلسكندرية :دار الثقافة العلمية 0 2007 ،
0113713علــم الخطــــوط
محاضرات
 2ساعات معتمدة
الهدف التعليمي :إكساب الطالب مهارة قااراءة الوثااائق العربيااة والتميااز بااين أنااواع الخطااوط
المختلفة المستخدمة فى تدوين الوثائق 0
المحتوى العلمى :نشأة الكتابة العربية وتطورها 0نظرياتها ـ إصال الخط العربااى
ـ أنواع الخطوط العربية ـ دراسة تطبيقية لنماذط من خطوط النقوش والوثائق العربية 0
المراجع:
 .1الكتابة العربية  /شعبان عبد العزيز خليفة  :اإلسكندرية  :دار الثقافة العلمية 2006،

 المقررات االختيارية
 0113714األرشيف اإللكترونى
محاضرات
 2ساعات معتمدة
الهاااادف التعليمااااي :المااااام الطالااااب بالمفاااااهيم األساسااااية لبناااااء وتنظاااايم وإدارة األرشاااايفات
اإللكترونية وكيفية تقدم خدماتها واإلفادة منها 0
المحتاااوى العلماااى :ماهياااة األرشااايف اإللكتروناااى وأهمياااة وتطاااورة ـ أساااس بنااااء
األرشاايف اإللكترونااي والتخطاايط لااه ـ إدارة وتنظاايم األرشاايف اإللكترونااى ـ الخاادمات
اإلدارة النظم والبرامج ـ مستقبل األرشيف التقليدى فى ظل الثورة اإللكترونية 0
المراجع:
.1األرشيف اإللكترونى  /محمد عزت ـ القاهرة 2007 ،
 0113715علم الشروط عن المسلمين
محاضرات
 2ساعات معتمدة
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الهدف التعليمي :التعاارف علااى نشااأة علاام الوثااائق عنااد المساالمين وأساابابها ودوافعااه وأسسااه
والتعريف بأهم المؤلفات العربية إلكترونية الخاصة بعلم الشروط

0

المحتااوى العلمااى :نشااأة علاام الشااروط والوثااائق عنااد المساالمين  0أسسااه  ،دور دار
اإلنشاء فى ذلااك أهاام المؤلفااات الخاصااة بعلاام الشااروط دراسااة مقارنااة بااين علاام الشااروط
وتطبيقات الوثائق العربية 0
المراجع :
.1علم الشروط عند المسلمين  /محمد خضر ـ القاهرة  :دار الوثائق العربية 1998
 0113716الصــيانــــة والتــرمــــيم
محاضرات
 2ساعة معتمدة
الهدف التعليمي :التعرف على نظم ووسائل صاايانة وتاارميم المخطوطااات والوثااائق
واإلفااادة بهااا فااى كيفيااة حفااظ التااراث العربااى اإلسااالمى  ،مااع المهااام خاااص بالتطبيقااات
العلمية فى هذا الجانب 0
المحتوى العلمى :حفظ الوثائق والمخطوطات ـ مواصفات مقااار الحفااظ واالختاازان
ـ وسائل الصاايانة ـ مراحاال التاارميم ـ دراسااة نماااذط تطبيقيااة لتجااارب بعااض المؤسسااات
وكذا الوثائق والكتب القومية  ،مكتبة اإلسكندرية فى حفظ وصيانة وترميم المخطوطااات
الوثائق 0
المراجع :
 .1العلم وصيانة المخطوطات  /مصطفى السيد يوسف ـ الرياض  :مكتبة عكاظ 0 1984 ،
 0113717النظم السياسة واإلدارية
محاضرات
 2ساعات معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بنظريات النظم السياسة المطبقة فى
إدارة الدول المختلفة ومكونات النظام السياسى واالدارة لمصر خاصة
المحتوى العلمى :أنواع النظم السياسااية واإلداريااة ـ النظااام االشااتراكى  ،الرأساامالى
الااديمقراطى ـ المجااالس النيابيااة ـ التشااريعات والقااوانين والدساتيرااـ نظاام الحكاام دراسااة
تفصيلية للنظام السياسى واإلدارى لمصر0
المراجع :
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.1دراسات فى تاريخ النظم السياسية  /أحمد وهبان ـ اإلسكندرية  :دار الجامعية 2005 ،
 0113718طـــــرق التحليـــــل اإلحصـــــائى
محاضرات
 2ساعات معتمدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب باإلحصاء واإلحصاءات ـ اإلحصاء
الوصاافى ،وظائفااه ـ اإلحصاااء االسااتداللى وظائفااه ،وكيفيااه تطبيااق هااذه النوعيااات فااى مختلااف
دراسات علم المكتبات والمعلومات 0
المحتوى العلمى :يشمل هذا المقرر على ما يلى :
تعريف اإلحصاء واإلحصاءات ـ اإلحصاء الوصفى  ،وظائفااه ـ اإلحصاااء االسااتداللى وظائفااه ـ
كيفيه تطبيق هااذه النوعيااات فااى مختلااف دراسااات علاام المكتبااات والمعلومااات ـ أنااواع المقاااييس اإلحصااائية ـ
النسب والنسب المئوية ـ التحليل اإلحصااائى والحاسااب اآللااى ـ تطبيقااات ونماااذط فااى اسااتخدام اإلحصاااء فااى
مجال المكتبات كإعااداد إحصاااءات بأعااداد المسااتعيرين أو المتاارددين علااى المكتبااة  ،ومتوسااط الكتااب المعاارة
لكل مستعير  ،وإحصاءات الكتب موزعة على فروع المعرفة التى تخدمها مكتبة ما  0000الخ 0
المراجع :
 0 1جيهان محمود السيد األساليب اإلحصائية فى المكتبات والمعلومات ـ اإلسكندرية  :دار الثقافة
العلمية 2005 ،
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التخصصــات

القســم العلمــي

اللغات الشرقية وآدابها
الرقم الكودي ))14

*يمنح القسم دبلومات تخصصية في:
 -اللغة العبـرية

 اللغة الفارسية اللغة التـركية -اللغة األردية

.1اللغة الفارسية أو التركية أو األردية

* يمــنح القســم درجتــي الماجســتار والــدكتوراه

 .2اللغة العبريــة

في اآلداب:

درجة الماجستار ( 50ساعة معتمدة)
درجة الدكتوراه ( 60ساعة معتمدة)

أوالً :الدبلومـــات التخصصاــة
.1الدبلوم التخصصي في اللغة العبرية(  30ساعة معتمدة)
الرقم

الكودي

أوالً :المقررات اإلجبارية(  24ساعة معتمدة)

المقــــــــررات

الوحدات

الساعات المعتمدة

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0114501

الترجمة األدبية من وإلى العبرية

3

-

-

3

0114502

نصوص أدبية مقارنة بين العبرية والعربية

3

-

-

3

0114503

نظريات الترجمة في اللغة العبرية

3

-

-

3

0114504

تدريبات لغوية في العبرية

3

-

-

3

0114505

الترجمة التتبعية من وإلى العبرية

3

-

-

3

0114506

نصوص لغوية مقارنة بين العبرية والعربية

3

-

-

3

0114507

أساليب عبرية حديثة

3

-

-

3

المعاجم العبرية والعربية

3

-

-

3

0114508

متطلب
سابق
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ثانيا :المواد االختيارية(  6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب مقررين 6( =3 xساعات معتمدة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0114509

الترجمة العلمية من وإلى العبرية

3

-

-

3

0114510

نصوص تخصصية في العبرية بلغة أوربية

3

-

-

3

متطلب
سابق

حديثة
0114511

الترجمة السياسية والقانونية والعسكرية في

-

3

3

-

العبرية
0114512

نصوص إعالمية عبرية

3

-

-

3

0114513

تاريخ بني إسرائيل باللغة العبرية

3

-

-

3

0114514

نصوص ومصطلحات علمية عبرية

3

-

-

3

0114515

نصوص ومصطلحات أدبية ودينية

3

-

-

3

0114516

نصوص ومصطلحات سياسية وقانونية

3

-

-

3

وعسكرية

.2الدبلوم التخصصي في اللغة الفارسية أو التركية(  30ساعة معتمدة)
أوالً المقررات اإلجبارية(  24ساعة معتمدة)

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0114517

الترجمة األدبية من وإلى الفارسية أو التركية

3

-

-

3

0114518

تدريبات لغوية في الفارسية أو التركية

3

-

-

3

0114519

نظريات الترجمة في اللغة الفارسية أو

3

-

-

3

التركية
0114520

نصااااوص أدبيااااة مقارنااااة بااااين الفارسااااية أو

3

-

-

3

التركية والعربية
0114521

الترجماااااة التتبعياااااة مااااان وإلاااااى الفارساااااية أو

3

-

-

3

التركية
0114522

نصوص لغوية مقارنة

3

-

-

3

0114523

أساليب حديثة

3

-

-

3

0114524

المعاجم الفارسية أو التركية والعربية

3

-

-

3

متطلب
سابق
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ثانيا :المواد االختيارية(  6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب مقررين 6( =3 xساعات معتمدة)
الرقم

0114525

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الترجمة العلمية من وإلى الفارسية أو

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

3

-

-

متطلب
سابق

3

التركية
0114526

نصوص تخصصية في الفارسية أو التركية

-

3

3

-

بلغة أوربية حديثة
0114527

الترجمة السياسية والقانونية والدينية

-

3

3

-

والعسكرية في الفارسية أو التركية
0114528

نصوص إعالمية فارسية أو تركية

3

-

-

3

0114529

تاريخ إيران الحديث أو تاريخ تركيا الحديث

3

-

-

3

0114530

نصوص ومصطلحات علمية فارسية أو

3

-

-

3

تركية
0114531

نصوص ومصطلحات أدبية ودينية في

-

3

3

-

الفارسية أو التركية
0114532

نصوص ومصطلحات سياسية وقانونية

-

3

3

-

وعسكرية في الفارسية أو التركية

.3الدبلوم التخصصي في اللغة األردية(  14ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية(10ساعات معتمدة)
المقــــــــررات

الوحدات

الساعات المعتمدة
محاضرات

ميداني

تطبيقات

0114533

دراسات فى الشعر األردى

2

-

-

2

0114534

دراسات فى النثر األردى

2

-

-

2

0114518

تدريبات لغويااة فااي الفارسااية أو التركية(شااعبة
اللغة الفارسية)
منهج البحث األدبي واللغوي في اللغة األردية

2

-

-

2

2

-

-

2

0114536

نصوص متخصصااة فااي األرديااة بلغااة أوربيااة
حديثة

2

-

-

2

0114535

متطلب
سابق
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ثانيـــــًا :المقررات االختيارية(  4ساعات معتمدة)
يختار الطالب مقررين 4 = 2 xساعات معتمدة
الرقم

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة
محاضرات

ميداني

تطبيقات

0114537

المخطوطات األردية

2

-

-

2

0114538

الترجمة من األردية الى العربية

2

-

-

2

0114539

الترجمة من العربية لألردية

2

-

-

2

0114540

موضوع خاص فى األدب اإلسالمى المقارن

2

-

-

2

متطلب
سابق

ثانيا :درجتا الماجستـار والدكتـوراه
ً
 .1شعبة اللغات الفارسية أو التركية أو األردية
ال:درجة الماجستار( 50ساعة معتمدة )
أو ً

أوالً :المقررات اإلجبارية(  24ساعة معتمدة)

الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0114601

مناهج البحث األدبي واللغوي

2

-

-

2

0114602

موضوع في الفكر اإلسالمي الحديث غير

2

-

-

2

العربي
0114603

األدب المقارن (نصوص فارسية وتركية

2

-

-

2

وأردية وعربية مقارنة)
0114604

مناهج االستشراب في الدراسات اإلسالمية

2

-

-

2

في اللغات الفارسية أو التركية أو األردية
0114605

المخطوطات الفارسية أو التركية أو

2

-

-

2

األردية ()1
0114606

موضوع في الفكر اإليراني القديم أو

2

-

-

2

الهندي أو التركي ()1
0114607

موضوع في الشعر الفارسي أو التركي أو

2

-

-

2

األردي ()1
0114608

اللهجات الفارسية

2

-

-

2

0114609

التصوف اإلسالمي (مع النصوص)

2

-

-

2

0114610

مصادر فارسية أو تركية أو أردية

2

-

-

2

0114611

موضوع في النثر الفارسي أو التركي أو األردي

2

-

-

2

متطلب
سابق
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موضوع في التاريخ الفارسي أو التركي أو
األردي

2

الئحـة الدرسـات العليـا

-

-

2

ثانيا :المقررات االختيارية( 12ساعة معتمدة)
ً
اختار الطالب 6مقررات  12 ( =2 xساعة)
الرقم

0114613

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

موضوع في الحضارة اإلسالمية في

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

2

-

-

سابق
2

المشرب
0114614

النقد األدبي ومذاهبه

2

-

-

2

0114615

موضوع في األدب الفارسي أو التركي أو

2

-

-

2

األردي
0114616

موضوع في النحو الفارسي أو التركي أو

2

-

-

2

األردي
0114617

موضوع في الفرب اإلسالمية

2

-

-

2

0111603

علم اللغة الحاسوبي (مستوى متقدم) ()1

2

-

-

2

(قسم الصوتيات)
0114618

اللهجات التركية

2

-

-

2

0114619

الفكر التركي الحديث

2

-

-

2

0114620

موضوع في المسر اإليراني أو التركي أو

2

-

-

2

األردي
0114621

الفكر األردي الحديث

2

-

-

2

0114622

نصوص متخصصة في الفارسية أو التركية

2

-

-

2

أو األردية بلغة أوربية حديثة ()1
0114623

عالقة الحضارة اإلسالمية بالحضارات

2

-

-

2

األخرى
0114624

قضايا الترجمة في اللغات الشرقية اإلسالمية

2

-

-

2

0114625

نصوص متخصصة في الفارسية أو التركية

2

-

-

2

أو األردية بلغة أوربية حديثة ()2
0114626

موضوع في مقارنة األديان

2

-

عدد ساعات رسالة الماجستار ( 14ساعة معتمدة)

-

متطلب

2
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ثانيا :درجة الدكتوراه(  60ساعة معتمدة)
ً
أوالً :المقررات اإلجبارية( 9ساعات معتمدة)

الرقم

موضوع في علم اللغة (فارسي – تركي-

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي
0114701

الئحـة الدرسـات العليـا

محاضرات

تطبيقات

ماداني

3

-

-

متطلب
سابق

3

أردي)
0114702

موضوع في البالغة (فارسي – تركي-

-

3

-

3

أردي)
0114703

موضوع في األدب اإلسالمي المقارن

-

3

-

3

ثانيا :المقررات االختيارية(  6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب مقررين  6( =3xساعات معتمدة)
الرقم

0114704

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

المخطوطات الفارسية أو التركية أو

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

3

-

-

سابق
3

األردية()2
0114705

موضوع في الفكر اإليراني أو الهندي أو

3

-

-

3

التركي القديم ()2
0114706

موضوع في الشعر الفارسي أو التركي أو

3

-

-

األردي ()2

عدد ساعات رسالة الدكتــوراه(  45ساعة معتمدة)

متطلب

3
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ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

.2شعبة اللغــــة العبريــــة

الرقم

المقــــــــررات

الكودي

أوالً :درجــة الماجستاــر (50ساعة معتمدة)
أوالً :المقررات اإلجبارية(  24ساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0114627

مناهج البحث األدبي واللغوي في العبرية

2

-

-

2

0114628

نحو اللغات السامية المقارن

2

-

-

2

0114629

األدب المقارن بين األدب العبري واألدب

2

-

-

2

متطلب
سابق

العربي
0114630

دراسات في األدب العبري الوسيط

2

-

-

2

0114631

موضوع في األدب العبري القديم

2

-

-

2

0114632

اتجاهات األدب العبري الحديث

2

-

-

2

0114633

موضوع في األدب العبري الوسيط

2

-

-

2

0114634

االستشراب

2

-

-

2

0114635

موضوع في الشعر العبري الحديث

2

-

-

2

0114636

موضوع في الفكر الصهيوني

2

-

-

2

0114637

موضوع في القصة العبرية الحديثة

2

-

-

2

0114638

موضوع في التاريخ اليهودي

2

-

-

2

ثانيا :المقررات االختيارية(( 12ساعة معتمدة)
ً
اختار الطالب 6مقررات  12 ( =2 xساعة)
الرقم

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الكودي

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0114639

نقوش سامية قديمة

2

-

-

2

0114640

موضوع في نقد العهد القديم

2

-

-

2

0114641

موضوع في النحو العبري أو السرياني أو

2

-

-

2

الحبشي
0111603

علااام اللغاااة الحاساااوبي (مساااتوى متقااادم) ()1

2

-

-

2

(قسم الصوتيات)
0114642

مصادر األدب العبري أو السرياني أو

2

-

-

2

متطلب
سابق
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الحبشي
0114643

الفرب والحركات الدينية اليهودية

2

-

-

2

0114644

اإلسرائيليات

2

-

-

2

0114645

أساطير سامية قديمة

2

-

-

2

0114646

موضوع في القضية الفلسطينية

2

-

-

2

0114647

دراسات في المعجم السامي

2

-

-

2

0114648

موضوع في التلمود والمشنة

2

-

-

2

0114649

موضوع في الفلسفة اليهودية

2

-

-

2

0114650

المجتمع اإلسرائيلي

2

-

-

2

عدد ساعات رسالة الماجستار ( 14ساعة معتمدة)

الرقم

الكودي

ثانيا :درجــة الدكتــوراه(  60ساعة معتمدة)
ً
أوالً :المقررات اإلجبارية( 9ساعات معتمدة)
الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

الوحدات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

0114707

موضوع في النحو السامي المقارن

3

-

-

3

0114708

موضوع في األدب السامي المقارن

3

-

-

3

0114709

موضوع في اتجاهات نقد العهد القديم

3

-

-

3

متطلب
سابق

ثانيا :المقررات االختيارية(  6ساعات معتمدة)
ً
اختار الطالب مقررين  6( =3xساعات معتمدة)
الرقم

الكودي

الوحدات

الساعات المعتمدة

المقــــــــررات

محاضرات

تطبيقات

ماداني

أساطير العالم القديم

3

-

-

3

اآلثار السامية القديمة

3

-

-

3

0114712

االستشراب في الدراسات السامية

3

-

-

3

0114713

علم اللغة االجتماعي

3

-

-

3

0114710
0114711

عدد ساعات رسالة الدكتــوراه (  45ساعة معتمدة)

متطلب
سابق
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الئحـة الدرسـات العليـا

أوالً :الدبلــــومات التخصصيـــــــة
 .1الدبلوم التخصصى فى اللغة العبرية

 المقررات االجبارية
 0114501الترجمة األدبية من وإلى العبرية
محــــاضــرات
 3ســاعات معتمدة
الهدف التعليمي  :تعريف الدارس كيفية الترجمة األدبيااة ماان والااى العبريااة حتااى يتساانى لااه
االستفادة من نقل اآلداب العبرية الى العربية او العكس .
المحتااوى العلمااي :وتحتااوى المااادة علااى تعريااف الاادارس بنظااام الجملااة العبريااة ومواضااع
الحروف ومدلوالتها  ،والمصطلحات واالختصارات والرموز واألساليب األدبية العبريااة وكيفيااة
نقلها الى العربية او العكس.
المراجع :
 .1دواوين الشعر العبرى
 .2الروايات والقصص العبرية
 0114502نصوص أدبية مقارنة بين العبرية والعربية
محــــاضــرات
 3ســاعات معتمدة
الهدف التعليمي  :تعريف الدارس مدى القرابة بين اللغتين العربية والعبرية
المحتوى العلمي :وتحتوى المادة على  :اختيار بعااض النصااوص األدبيااة شااعرا او نثاارا فااى
غرض معين من اللغتين ثم نطبق فى دراسة كل من النص او النصوص العبرية ومااا يقابلهااا فااى
العربية المنهج المقارن حتى استخالص النتائج المرجوة من الدراسة.
المراجع :
 .1بعض دواوين الشعر العربى والعبرى
 .2بعض المقاالت او الروايات او القصص فى األدبين العربى والعبرى.
 .3الصورة األدبية بين اسفار المكتوبات واألدب الجاهلى د /محمود المراغى
 0114503نظريات الترجمة في اللغة العبرية
محــــاضــرات
 3ســاعات معتمدة
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الئحـة الدرسـات العليـا

الهدف التعليمي  :تعريف الدارس بأهم نظريات الترجمة واهتماماتهااا بالشااكل او المضاامون
حتى يتمكن من فهم اصول هذه النظريات.
المحتوى العلمي :تحتوى المادة على اختيااار نماااذط ماان كاال نظريااة للتطبيااق عليهااا ومعرفااة
اهم الفااروب بااين هااذه النظريااات وايهااا اكثاار مالءمااة لنااوع المااادة المترجمااة – علميااا او ادبيااا او
لغويا او دينيا او سياسيا او قانونيا
المــراجـع:
 0114504تدريبات لغوية فى العبرية
محــــاضــرات
 3ســاعات معتمدة
الهدف التعليمي  :تعميق معرفة الطالب بقواعد اللغة العبرية واساليبها اللغوية
المحتوى العلمي :تحتوى المادة على اختيار بعض النص القديمة وتحليلهااا تحلاايال لغويااا ماان
حيث الصوت والتصريف والتركيب النحوى والداللة
المراجع :
 .1العهد القديم واختيار نصوص منه
 .2بعض القصائد العبرية او الروايات والقصص
 0114505الترجمة التتبعية من وإلى العبرية
محــــاضــرات
 3ســاعات معتمدة
الهدف التعليمي  :تمرين الدارس على هذا النوع من الترجمة.
المحتوى العلمي :يدرس الطالب بعح النصوص فى ميادين مختلفة باللغااة العبريااة والقيااام
بترجمتها ترجمة تتبعية لألحداث والجمل واألسلوب والمصطلحات الى لغة أخري غياار العبريااة
او العكس
المراجع :
 .1دوائر المعارف العبرية
 .2العهد القديم
 .3بعح الكتب او النصوص فى مجاالت مختلفة بالعبرية
 0114506نصوص لغوية مقارنة بين العبرية والعربية
محــــاضــرات
 3ســاعات معتمدة
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الهدف التعليمي  :تعريف الدارس كيف يختار نصوصا لغوية من العربيااة والعبريااة ويقااارن
بينها.
المحتااوى العلمااي :اختيااار نصااوص لغويااة فااى موضااوعات لغويااة مختلفااة لكاال ماان اللغتااين
العبرية والعربية  ،وتحليلها لغويا صااوتيا وصاارفيا ونحويااا ودالليااا ومقارنتهااا فااى ظاال الماانهج
اللغاااوى المقاااارن وبياااان اوجاااه االتفااااق واوجاااه االخاااتالف باااين اللغتاااين توصاااال الاااى النتاااائج
المنشودة.
المـراجـع:
 .1دواوين الشعر العربى والعبرى
 .2العهد القديم باللغة العبرية الختيار النصوص المالئمة منه
 .3بعح النصوص األدبية واللغوية من مصادرها األصلية .
 0114507أساليب عبرية حديثة
محــــاضــرات
 3ســاعات معتمدة
الهدف التعليمي  :تزويد الدارس بأساليب التعبير الحديثة فى اللغة العبرية
المحتوى العلمي :اختيار بعح النصوص من اللغة العبرية فى اكثر من مجال من المجاالت
األدبية شعرا ونثرا او اللغويااة او السياسااية او الدينيااة أو اإلعالميااة  ،ودراسااتها وتحليلهااا فااى
ضوء اللغة العبرية الكالسيكية لبيان ما طرأ على األساليب من تجديد او تطوير.
المراجع :
 .1دواوين الشعر العبرى الحديث
 .2عينات من الرواية والقصة والمقال بأنواعه فى العبرية الحديثة
 0114508المعاجم العبرية والعربية
محــــاضــرات
 3ســاعات معتمدة
الهدف التعليمي  :تزويد الدارس بالعريف على جانب مهاام ماان جوانااب الدراسااات السااامية
وهو الجانب المعجمى من حيث النشأة والنوع .
المحتوى العلمي  :دراسة تاريخية لغوية للمعجم العربى والمعجاام العباارى منااذ النشااأة حتااى
اآلن – دراسة أنواع المعاجم العربية كمعاجم األلفاظ ومعاااجم المعااانى  ،والمعاااجم المتخصصااة
– وكااذلك المعاااجم العبريااة أحاديااة اللغااة وثنائيااة اللغااة ومتعااددة اللغااات والمعاااجم المتخصصااة
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كمعاجم الكتاب المقدس – بيان ما ينقص التأليف المعجمى فى كل من اللغتين العربية والعبرية
وطريقة الكشف فيها .
المراجع :
 .1المعاجم اللغوية د محمد احمد ابو الفرج
 .2مقدمة لنظرية المعجم د إبراهيم مراد
 .3نشأة المعاجم العربية وتطورها د ديزيرة سقال
 .4معجم جزينيوس أللفاظ الكتاب المقدس – متعدد اللغات المقارنة
 .5معجم سجيف – عبرى عربى
 .6معجم ابن شوشان – عبرى عبرى
 .7معجم الكتاااب المقاادس – مجموعااة ماان علماااء الساااميات الااى جانااب المعاااجم العربيااة
المتنوعة
 المقررات االختيارية
 0114509الترجمة العلمية من وإلى العبرية
محــــاضــرات
 3ســاعات معتمدة
الهدف التعليمي  :المام الدارس بهذا النوع من الترجمة وهو فى مجال العلوم
المحتاااوى العلماااي  :اختياااار بعاااض النصاااوص العلمياااة والتطبياااق عليهاااا فاااى تعلااايم الطالاااب
ترجمتها من حيث الشكل والمضمون وتعليمه اهم المصطلحات العلمية المتخصصااة  ،ومايقابلهااا
فااى العربيااة  ،كااذلك تعلاايم الطالااب اهاام االختصااارات اللغويااة العلميااة فااى العبريااة ليااتمكن ماان
ترجمتها ترجمة صحيحة .
المراجع :
 .1بعض النصوص العلمية المتخصصة
 .2قاموس المختصرات العبرية – د /شعبان سالم.
 0114510نصوص تخصصية في العبرية بلغة أوربية حديثة
محــــاضــرات
 3ســاعات معتمدة
الهاادف التعليمااي  :معرفااة الاادارس بلغااة او اكثاار ماان اللغااات األوربيااة الحديثااة وكيااف يلاام
بمحتواها حتى يمكنه الرجوع إليها فى أبحاثه المتخصصة .
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المحتااوى العلمااي :ياادرس الطالااب إحاادى اللغااات األدبيااة الحديثااة وتختااار لااه نصااوص منهااا
تتناول أحد موضوعات تخصصية فى اللغات السامية – تاريخيااا أو أدبيااا أو لغويااا او دينيااا حتااى
يلم بمصطلحاتها وطريقة تناولها للموضوع.
المراجع :
 .1دائرة المعارف اليهودية
 .2دوائر المعارف باللغات األوروبية فى األجزاء المتعلقة بالتخصص
 .3بعض الكتب اللغوية او الدينيااة او األدبيااة بلغااات اوربيااة فااى موضااوعات عاان اللغااات
السامية .
 0114511الترجمة السياسية والقانونية والعسكرية في العبرية
محــــاضــرات
 3ســاعات معتمدة
الهدف التعليمااي  :المااام الطالااب بالمصااطلحات واالختصااارات العبريااة السياسااية والقانونيااة
والعسكرية ليستطيع فهمها وترجمتها بدقة .
المحتوى العلمي :تعريف الطالب بالمصطلحات واالختصارات العبرية فى المجال السياسااى
كأسماء األحزاب السياسية والدينية فى إساارائيل  ،وكااذلك المصااطلحات واالختصااارات القانونيااة
والعسكرية واختيار نصوص فى هذه المجاالت وترجمتها والتطبيق عليها .
المراجع :
 .1قاموس المختصرات العبرية د .شعبان سالم
 .2الرجوع الى بعض النصوص السياسية او القانونية او العسكرية
 0114512نصوص إعالمية عبرية
محــــاضــرات
 3ســاعات معتمدة
الهدف التعليمي  :تمرين الدراسين على مالحقة اإلعالم اإلسرائيلي وفهمه من خالل وسائل
اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية .
المحتوى العلمي :يدرس الطالب بعض النصوص اإلعالمية من الصحف اإلسرائيلية أو من
خااالل اإلذاعااة والتليفزيااون العباارى بعااد تسااجيل بعااض هااذه النصااوص للوقااوف علااى طريقااة
الصياغة اإلعالمية العبرية واهم تطوراتها ومصطلحاتها.
المراجع :
 .1الصحف العبرية
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 .2نشرات األخبار المسموعة أو المرئية
 0114513تاريخ بنى إسرائيل باللغة العبرية
محــــاضــرات
 3ســاعات معتمدة
الهاادف التعليمااي  :إلمااام الاادارس بااأهم جوانااب تاااريخ بنااى إساارائيل القااديم والحااديث باللغااة
العبرية ليقف على ما يهمه فى هذا التاريخ
المحتوى العلمي :يدرس الطالب جوانب من تاريخ بنااى إساارائيل بالعبريااة ماان العهااد القااديم
صفر الخروج والقضاه وصمويل وغيرها كذلك يدرس نصوصا تاريخية من كتب عبرية
المراجع :
 .1العهد القديم بالعبرية
 .2تاريخ األمة اإلسرائيلية – حزقيال قويغمان – بالعبرية
 0114514نصوص ومصطلحات علمية عبرية
محــــاضــرات
 3ســاعات معتمدة
الهدف التعليمي  :تزويد الدارس بفهم المصطلحات العبريااة العلميااة حتااى يتساانى لااه فهمهااا
وصحة استخدامها فى أبحاثه وقراءاته وترجماته
المحتوى العلمااي :اختيااار بعااح النصااوص التااى تباارز فيهااا المصااطلحات العلميااة فااى اللغااة
العبرية وشرحها وربطها بالمعنى ليسهل علااى الباحااث ترجمتهااا ترجمااة صااحيحة واسااتخدامها
فى قراءاته وأبحاثه
المراجع:
 .1الرجوع الى الكتااب والنصااوص العلميااة فااى اللغااة العبريااة واختيااار مااا يخاادم هاادف
المادة منها .
 .2قاموس المختصرات العبرية د شعبان سالم
 0114515نصوص ومصطلحات أدبية ودينية
محــــاضــرات
 3ســاعات معتمدة
الهدف التعليمي  :تزويد الدارس بالمصطلحات األدبية والدينية فى اللغة العبرية .
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المحتااوى العلمااي :اختيااار بعااح النصااوص المناساابة لهاادف المااادة ودراسااتها واسااتخراج
المصطلحات األدبية والدينية منها وربطها بالمعنى وتدريب الطالااب علااى اسااتخدامها خدمااة لااه
فى ترجمته وبحوثه وقراءاته .
المراجع :
 .1كتاب العهد القديم بالعبرية
 .2كتاب التلمود والمشنا بالعبرية
 .3بعح الكتب والنصوص األدبية القديمة والحديثة شعرا ونثرا .
 0114516نصوص ومصطلحات سياسية وقانونية وعسكرية
محــــاضــرات
 3ســاعات معتمدة
الهاااادف التعليمااااي  :معرفااااة الاااادارس بالمصااااطلحات واالختصااااارات السياسااااية والقانونيااااة
والعسكرية إلفادة منها فى دراساته فى اللغة العبرية ومقارنتها بغيرها .
المحتااوى العلمااي :اختيااار بعااح النصااوص المالئمااة باللغااة العبريااة ومااا يقابلهااا فااى لغااات
أخرى فى الجانب السياسى والقانونى والعسكرى واسااتخراج المصااطلحات الخاصااة بكاال جانااب
منها واإللمام بها تحقيقا لفائدة الدارس فى قراءاته وترجماته وأبحاثه.
المراجع :
 .1معجم اختصارات العبرية د :شعبان سالم
 .2الرجوع الى الكتب والنصوص والنشرات السياسية والقانونية والعسكرية
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.2الدبلوم التخصصى فى اللغة الفارسية أو التركية
 المقررات اإلجبارية
 0114517الترجمة األدبية من والى الفارسية أو التركية
محاضرات
 3ساعات معتمدة
الهدف التعليمي  :وقوف الطالب على كيفية الترجمة من والى األردية
المحتوى العلمي :يدرس الطالب أهمية الترجمة والنقل بين اللغات ودور الترجمة فى التفاعل الحضارى
بين الشعوب .ويترجم نصوصا أدبية فى فنون مختلفة من هذه اللغات الى العربية والعكس ويجااب أن تكااون
هذه النصوص األدبية تمثل مراحل تطور األسلوب األدبى لهذه اللغات
المراجـع:
 ويترجم نصوصا أدبية فى فنون مختلفة من هذه اللغات الى العربيااة والعكااس ويجااب أن تكااون هااذهالنصوص األدبية تمثل مراحل تطور األسلوب األدبى لهذه اللغات.
 0114518تدريبات لغوية فى الفارسية أو التركية
محاضرات
 3ساعات معتمدة
الهااادف التعليماااي  :دراساااة الطالاااب لقواعاااد إحااادى هاااذه اللغاااات دراساااة متعمقاااة مااان خاااالل التااادريبات
والنصوص.
المحتوى العلمي :يدرس الطالب نصوصا وتدريبات لغوية فااى مجاااالت مختلفااة ويتعمااق ماان خاللهااا فااى
قواعد النحو والصرف
المراجع:
 قراءات متنوعة لنصوص لغوية فى مجاالت مختلفة ويتعمق من خاللها فى قواعد النحو والصرف. 0114519نظريات الترجمة في اللغة الفارسية أوالتركية
محاضرات
 3ساعات معتمدة
الهدف التعليمي وقوف الطالب على نظريات الترجمة المختلفة حتى يتمكن من هذا الفن.
المحتوى العلمي :يدرس الطالب نظريات الترجمة المختلفة فى ترجمة النثر والشعر والنصوص العلميااة
والتقنيااة والدينيااة والسياسااية والتاريخيااة وغيرهااا وذلااك ماان خااالل نصااوص فارسااية أو تركيااة أو أرديااة
وعربية
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المراجع:
 قراءات متنوعة في النثاار والشااعر والنصااوص العلميااة ماان خااالل نصااوص فارسااية أو تركيااة أوأردية وعربية .
 0114520نصوص أدبية مقارنة بين الفارسية أو التركية والعربية
محاضرات
 3ساعات معتمدة
الهاادف التعليمااي :معرفااة الطالااب بالدراسااات المقارنااة وبماادى أهميتهااا فااى التفاعاال الحضااارى وتقااارب
الشعوب.
المحتوى العلمي :يدرس الطالااب نصوصااا أدبيااة أو فارسااية أو تركيااة أو أرديااة وأخاارى عربيااة ويقااارن
بينهما حتى يتعرف على مدى تأثر هذه اللغات بالعربية  ،ومدى تأثرهما معااا باااآلداب العالميااة  ،وتفاعلهمااا
مع الثقافات األخرى .
المراجع:
 قراءات متنوعة في علم اللغة المقارن لنصوص أدبية أو فارسية أو تركية أو أردية وأخاارى عربيااةويقارن بينهما.
 0114521الترجمة التتبعية من وإلى الفارسية أو التركية
محاضرات
 3ساعات معتمدة
الهدف التعليمي :وصول الطالب الى مستوى دقيق فى الترجمة .
المحتوى العلمي :يدرس الطالب كيفية ترجمااة الاانص ترجمااة تتبعيااة ماان والااى جملااة بعااد أخاارى .
وذلك من خالل نصوص شرقية وعربية مختلفة المجاالت العلمية .
المراجع:
 قراءات متنوعة لنصوص شرقية وعربية مختلفة المجاالت العلمية . 0114522نصوص لغوية مقارنة
محاضرات
 3ساعات معتمدة
الهدف التعليمي :وقوف الطالب على الدراسات اللغوية المقارنة والتقابلية
المحتوى العلمي :يدرس الطالااب نصوصااا لغويااة فارسااية او تركيااة او ارديااة بينهااا علااى ان تكااون
هذه النصوص فى األدب (الشعر او النثر) او اللغة وعلومها.
المراجع:
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 قراءات متنوعة لنصوص لغوية فارسية او تركية او ارديااة علااى ان تكااون هااذه النصااوص فااىاألدب (الشعر او النثر) او اللغة وعلومها.
 0114523أساليب حديثة
محاضرات
 3ساعات معتمدة
الهدف التعليمي :وقوف الطالب على األساليب الفارسية أو التركية أو األردية الحديثة حتااى يصاال
الى مستوى راق فى الترجمة .
المحتوى العلمي :يدرس الطالب أساليب اللغة الفارسية او التركيااة او األرديااة الحديثااة فااى مختلااف
المجاالت العلمية واألدبية واإلعالمية والصحافية والحاسوبية والدينية وغيرها.
المراجع:
 قراءات متنوعة في مجااال أساااليب اللغااة الفارسااية او التركيااة اواالرديااة فااى مختلااف المجاااالتالعلمية.
 0114524المعاجم الفارسية او التركية والعربية
محاضرات
 3ساعات معتمدة
الهدف التعليمي :تعاارف الطالااب علااى ماانهج إعااداد المعاااجم فااى اللغااات الشاارقية والعربيااة واثااراء
لغته التخصصية .
المحتوى العلمي :يدرس الطالب المعاجم اللغات الشاارقية والعربيااة وكيفيااة إعاادادها  ،ويناااظر بااين
بعضها البعض فى منهجها وفيما تحتويه من مواد  .كمااا ياادرس نشااأة وتطااور المعاااجم فااى هااذه اللغااات
ومدى تأثرهااا بالمعاااجم العربيااة  .وياادرس أيضااا الكلمااات واأللفاااظ العربيااة التااى تسااتخدم لغااة ماان هااذه
اللغات وماطرأ عليها من تغيير فى الصوت والداللة واإلمالء من عدمه
المراجع:
 قراءات متنوعة في مجال الكلمات واأللفاظ العربية التى تسااتخدم لغااة ماان هااذه اللغاااتوماطرأ عليها من تغيير فى الصوت والداللة واإلمالء من عدمه
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 المقررات االختيارية
 0114525الترجمة العلمية من والى الفارسية او التركية
محاضرات
 3ساعات معتمدة
الهدف التعليمي :تعرف الطالب على كيفية الترجمة العلمية من والى هذه اللغات.
المحتااوى العلمااي :يتاارجم الطالااب نصوصااا فارسااية أو تركيااة أو أرديااة الااى العربيااة فااى مجاااالت
مختلفة ،ويترجمها من وا لى لغة من هذه اللغات  .كما يتعرف من خاللهااا علااى المصااطلحات العلميااة
فى اللغة األردية والعربية ،وكيفية ترجمتها من والى هذه اللغات.
المراجع:
 قااراءات متنوعااة فااي مجااال ترجمااة نصااوص فارسااية أو تركيااة أو أرديااة الااى العربيااة فااىمجاالت مختلفة.
 0114526نصوص تخصصية في الفارسية أو التركية بلغة أوربية حديثة
محاضرات
 3ساعات معتمدة
الهدف التعليمي :وقوف الطالب على لغة أوربية حديثة .
المحتوى العلمي يدرس الطالااب نصوصااا تخصصااية بلغااة أوربيااة حديثااة تتعلااق باللغااات الشارقية
وآدابها .كما تتضمن دراسة نصوص علمية وتقنية وسياسية .
المراجع:
 قراءات متنوعة في نصوص تخصصية علمية وتقنية وسياسية. 0114527الترجمة السياسية والدينية والعسكرية في الفارسية أو التركية
محاضرات
 3ساعات معتمدة
الهدف التعليمي :معرفة الطالب بفن الترجمة الدينية والسياسية والعسكرية .
المحتوى العلمي :يدرس الطالب نصوصا دينية وسياسية وعسكرية ويترجمهااا ماان والااى اللغااات
الشرقية كما يتعرف على المصطلحات الدينية والسياسية والعسكرية وكيفية ترجمتها ماان والااى هااذه
اللغات الشرقية.
المراجع:
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 قراءات متنوعة لنصوص دينية وسياسية وعسكرية وترجمتها من وإلى اللغات الشرقية. 0114528نصوص إعالمية فارسية أو تركية
محاضرات
 3ساعات معتمدة
الهدف التعليمي :معرفة الطالب بالترجمة اإلعالمية .
المحتااوى العلمااي ياادرس الطالااب نصوصااا فارسااية إعالميااة أو أرديااة أو فارسااية أو تركيااة فااى
موضااوعات مختلفااة  ،ويترجمهااا الااى اللغااة العربيااة  .كمااا يتعاارف ماان خاللهااا علااى المصااطلحات
اإلعالمية فى هذه اللغات وكيفية ترجمتها الى اللغة العربية .
المراجع:
 قااراءات متنوعااة نصوصااا فارسااية إعالميااة أو أرديااة أو فارسااية أو تركيااة فااى موضااوعاتمختلفة.
 0114529تاريخ إيران الحديث أو تاريخ تركيا الحديث
محاضرات
 3ساعات معتمدة
الهدف التعليمي :معرفة الطالب بتاريخ الهند وباكسااتان الحااديث او تاااريخ ايااران الحااديث او تاااريخ
تركيا الحديث كى يساعده على الترجمة الصحيحة وفهم روح النص .
المحتوى العلمي يدرس الطالب التاريخ الحديث لبلااد ماان البلاادان ماان خااالل النصااوص المتخصصااة
باحدى هذه اللغات ويتعرف على المصطلحات التاريخية وكيفية ترجمتها الى العربية.
المراجع:
 قااراءات متنوعااة بتاااريخ الهنااد وباكسااتان الحااديث او تاااريخ ايااران الحااديث او تاااريخ تركياااالحديث.
 0114530نصوص ومصطلحات علمية فارسية أوتركية
محاضرات
 3ساعات معتمدة
الهدف التعليمي :وقوف الطالب على المصطلح العلمى فى لغة من هذه اللغات
المحتوى العلمي :يدرس الطالب نصوصا فى لغة تخصصااه ويتعاارف ماان خاللهااا علااى المصااطلحات
العلمية فى لغتها األصلية وكيفية ترجمتها الى اللغة العربية
المراجع:
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 -قراءات متنوعة لنصوص فى لغة تخصص الطالب وترجمتها إلى العربية.

 0114531نصوص ومصطلحات أدبية ودينية في الفارسية أو التركية
محاضرات
 3ساعات معتمدة
الهاادف التعليمااي :وقااوف الطالااب علااى المصااطلح األدبااى والاادينى فااى اللغااات الشاارقية (الفارسااية –
التركية – األردية).
المحتوى العلمي :يدرس الطالب نصوصا أدبيااة ودينيااة فااى لغااة تخصصااه ويتعاارف ماان خاللهااا علااى
المصطلحات األدبية والدينية فى هذه اللغة وكيفية ترجمتها الى العربية  .كما يدرس نصوصا أدبية ودينيااة
باللغة العربية ويتعرف من خاللها على ترجمة المصطلحات الدينية واألدبية.
المراجع:
 قراءات متنوعة لنصوص أدبية ودينية فى لغة تخصصااه ويتعاارف ماان خاللهااا علااى المصااطلحاتاألدبية والدينية فى هذه اللغة وترجمتها الى العربية.
 0114532نصوص ومصطلحات سياسية وقانونية وعسكرية في الفارسية أو التركية
محاضرات
 3ساعات معتمدة
الهاادف التعليمااي :التعاارف علااى المصااطلح السياسااى والقااانونى والعسااكرى فااى اللغااوة الفارسااية او
التركية او األردية.
المحتوى العلمااي :ياادرس الطالااب نصوصااا ومصااطلحات سياسااية وقانونيااة وعسااكرية باللغااة األرديااة
والعربية  ،ويتعرف على كيفية ترجمتها من والى لغة تخصصه.
المراجع:
 قراءات متنوعة لنصوص ومصطلحات سياسية وقانونية وعسكرية باللغة األردية والعربية..4الدبلوم التخصصي في اللغة األوردية

أوالً:المقـررات اإلجباريـة
 0114533دراسات فى الشعر األردى
محــــاضـــرات
 2ســـاعة معتمـــدة
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الهدف التعليمي :إلمام الطالب بموضوع من موضوعات الشعر األوردى.
المحتوى العلمي :دراسة موضوع خاص من موضوعات الشااعر األوردى  ،شاااعرا كااان أو
مااذهبا أدبيااا أو فنااا شااعريا أو عصاارا أدبيااا ويدرسااه دراسااة متعمقااة  ،مااع تحلياال نصااوص أدبيااة
متعلقة بنفس الموضوع .
المــراجـع:
 قراءات متنوعة في الشعر األوردي مع تحليل نصااوص أدبيااة متعلقااة باانفس موضااوعالتخصص.
 0114534دراسات فى النثر األردى
محــــاضـــرات
 2ســـاعة معتمـــدة
الهدف التعليمي :إلمام الطالب بموضوع من موضوعات النثر األوردى.
المحتااوى العلمااي:دراسااة موضااوع خاااص ماان موضااوعات النثاار األوردى  ،أدبيااا كااان أو
مذهبا أدبيا  ،أو فنا من فنون النثر  ،ويدرسه دراسة نصية تحليلية .
المــراجـع:
 قااراءات متنوعااة فااي النثاار األوردي مااع تحلياال نصااوص أدبيااة متعلقااة باانفس موضااوعالتخصص.
 0114518تدريبات لغوية في الفارسية أو التركية ( شعبة اللغة الفارسية)
محــــاضـــرات
 2ســـاعة معتمـــدة
 0114535منهج البحث األدبى واللغوى في اللغة األردية
الهاادف التعليمااي :تعريااف الطالااب بااالطرب العلميااة للبحااث فااى ضااوء مناااهج البحااث األدبااى
واللغوى
المحتوى العلمي :وتحتوى المادة على تعليم الطالب مراحل البحااث منااذ التفكياار فااى اختيااار
الموضوع  ،واختيار العنوان بدءا بالمقدمة والتمهيد وتقسيم البحث الى أبواب وفصول أو فصول
فقط  .ودقة العناوين األساسية والفرعية وجمع المادة العلمية وكيفية توظيفها حتى ينتهى بالخاتمة
واستخالص النتائج انتهاء بالمصادر والمراجع والفهارس  .كذلك التعريف بااأهم المناااهج األدبيااة
واللغوية  ،وكيفية عمل اإلحاطات الصحيحة والفروض العلمية التى تالئم طبيعة البحث .
المراجع:
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 .1ماانهج البحااث فااى األدب واللغااة  :النسااون ومابيااه  /مزالااق فااى طريااق البحااث اللغااوى
واألدبى د /عبد المجيد عابدين ،
 .2مناهج البحث األدبى د /شوقى ضيف .
 .3مناهج البحث العلمى :د /عبد الرحمن بدوى
 0114536نصوص متخصصة في األردية بلغة أوربية حديثة
الهدف التعليمي :تدريب الطالب على ترجمة نصوص متخصصة فى مجااال تخصصااه بلغااة
أوربية حديثة الى اللغة العربية لالستفادة منها فى بحثه .
المحتوى العلمي:
وتحتوى المادة على تدريس نصوص مختارة تخصصية باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو
األلمانية او األسبانية والتي تتناول اللغة األردية  ،سواء كان ذلك فى الجانب الاادينى أم األدبااى أم
اللغوى.
المراجع
 .1دوائر المعارف المتخصصة
 .2الكتب التاريخية أو النقدية فى اللغة األردية بلغات أوربية حديثة

ثانيًا :المقــررات االختيـــارية
 0114537المخطوطات األوردية
وتهدف إلى تعريف الطالب باألسلوب العلمى لتحقيق المخطوط  ،النقد الخااارجى للمااتن،
والنقد الداخلى له  ،والتعرف على أنواع الخطوط وقراءتها  ،وتوجيه الطالب إلااى التعاارف علااى
الم خطوطات األردية واالستفادة منها االستفادة المناسبة لقيمتها العلمية واألدبية .
 0114538الترجمة من األردية إلى العربية
الهدف التعليمي  :تعريف الدارس كيفية الترجمة األدبية من والى األوردية حتااى يتساانى لااه
االستفادة من نقل اآلداب األرودية الى العربية او العكس .
المحتااوى العلمااي :وتحتااوى المااادة علااى تعريااف الاادارس بنظااام الجملااة األورديااة ومواضااع
الحروف ومدلوالتها ،والمصطلحات واالختصارات والرموز واألساليب األدبية األوردية وكيفية
نقلها الى العربية او العكس.
المراجع :
 .1دواوين الشعر األوردي
 .2الروايات والقصص األوردية
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 0114539الترجمة من العربية لألردية
محــــاضـــرات
 2ســـاعة معتمـــدة
الهاادف التعليمااي  :وتهاادف إلااى اسااتمرار رفااع كفاااءة الطالااب فااى الترجمااة ماان العربيااة الااى
األوردية فى مختلف الموضوعات.
المحتااوى العلمااي :وتحتااوى المااادة علااى تعريااف الاادارس بنظااام الجملااة العربيااة ومواضااع
الحروف ومدلوالتها ،والمصطلحات واالختصارات والرموز واألساااليب األدبيااة العربيااة وكيفيااة
نقلها الى األوردية او العكس.
المراجع :
 .1دواوين الشعر العربي
 .2الروايات والقصص العربية
 0114540موضوع خاص فى األدب اإلسالمى المقارن
محــــاضـــرات
 2ســـاعة معتمـــدة
الهدف التعليمي  :وتهدف إلى تعريف الطالااب بموضااوع ماان موضااوعات األدب اإلسااالمى
المقارن
المحتااوى العلمااي :ياادرس الطالااب موضااوعا ماان موضااوعات األدب اإلسااالمى المقااارن دراسااة
تطبيقية توضح التأثير والتأثر بين هذه األدب.
المراجع :
 قراءات متنوعة في األدب اإلسالمي المقارنثانيـــــًا :درجتــــا الماجستير والدكتوراه
.1شعبة اللغات الفارسية والتركية واألردية
أوالً :درجة الماجستير
 المقــــــــررات اإلجباريــــــــة
 0114601مناهج البحث األدبى واللغوى
محــــــاضرات
 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهاادف التعليمااي :تعريااف الطالااب بااالطرب العلميااة للبحااث فااى ضاوء مناااهج البحااث األدبااى
واللغوى
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المحتوى العلمي :وتحتوى المادة على تعليم الطالب مراحل البحااث منااذ التفكياار فااى اختيااار
الموضوع  ،واختيار العنوان بدءا بالمقدمة والتمهيد وتقسيم البحث الى أبواب وفصول أو فصول
فقط  .ودقة العناوين األساسية والفرعية وجمع المادة العلمية وكيفية توظيفها حتى ينتهى بالخاتمة
واستخالص النتائج انتهاء بالمصادر والمراجع والفهارس  .كذلك التعريف بااأهم المناااهج األدبيااة
واللغوية  ،وكيفية عمل اإلحاطات الصحيحة والفروض العلمية التى تالئم طبيعة البحث .
المراجع:
 .4ماانهج البحااث فااى األدب واللغااة  :النسااون ومابيااه  /مزالااق فااى طريااق البحااث اللغااوى
واألدبى د /عبد المجيد عابدين ،
 .5مناهج البحث األدبى د /شوقى ضيف .
 .6مناهج البحث العلمى :د /عبد الرحمن بدوى
 0114602موضوع فى الفكر اإلسالمي الحديث غير العربى
محــــــاضرات
 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهاادف التعليمااي  :تبصااير الطالااب بالتيااارات المتصاالة بااالفكر اإلسااالمي فااى بعااض الاادول
اإلسالمية غير العربية مثل إيران وتركيا وباكستان
المحتوى العلمي :ويحتوى المقرر على موضوعات توضح مدى تأثير هااذا الفكاار بالتيااارات
والفلسااافات الغربياااة المعاصااارة والسااايما العلمانياااة التاااى تغلغااال نفوذهاااا فاااى تركياااا ماااع إعاااالن
الجمهورية سنة  1923وتأثير الفكر اإلسالمي بالتصوف فى كل من إيران وشبه القارة الهندية
المراجع :
 - 1العالمية اإلسالمية والقومية فى فكر محمد اقبال  .لندن 1985
( -2اتاتورك و العلمانية ) Atatiir velaik lik
 0114603األدب المقارن ( نصوص فارسية وتركية وأردية وعربية مقارنة)
محــــــاضرات
 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهدف التعليمااي :يهاادف المقاارر الااى تعريااف الطالااب بمفهااوم األدب المقااارن والماانهج الااذى
يجب تطبيقه عند المقارنة بين اآلداب الشرقية واألدب العربى.
المحتوى العلمي :ويحتوى المقرر على موضااوعات تبااين مجاااالت التااأثير والتااأثر بااين هااذه
اآلداب مع دراسة نماذط تطبيقية
المراجع :
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 .1األدب المقارن  :غنيمى هالل
 .2األدب المقارن أ.د .بديع جمعه
 .3األدب المقارن أ.د .طه ندا
 .4جديد اردو اور جديد عربى شاعرى كاتقابلى مطالعة  ،يوسف عامر
 0114604منااااهج االستشاااراق فاااى الدراساااات اإلساااالمية فاااي اللغاااات الفارساااية أو التركياااة أو
األردية
محــــــاضرات
 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهدف التعليمي :يهدف المقرر الى التعريف باالستشراب ومفهومه.
المحتااوى العلمااي :ويحتااوى المقاارر علااى موضااوعات توضااح نشااأة االستشااراب ودوافعااه
النفسية والتاريخية واالقتصادية واأليدلوجية والدينية والعلمية واالستعمارية وعالقتااه بالدراسااات
الشاارقية بالعااالم اإلسااالمي ومدارسااه األوربيااة واألمريكيااة ماان خااالل نصااوص فارسااية وتركيااة
وأردية.
المراجع:
 - 1آثار االستشراب فى المجتمعات اإلسالمية أ.د .محمد خليفة حسن
 – 2المستشرقون البريطانيون  :آرثر آريزى
 0114605المخطوطات الفارسية أو التركية أو األردية ()1
محــــــاضرات
 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهدف التعليمي :يهدف المقرر الى اطااالع الطالااب علااى بعااض المخطوطااات فااى خطوطهااا
المختلفة كالفارسى والديوانى والنستـعليق
المحتوى العلمي :ويحتوى على دراسااة مخطوطااات بلغااات فارسااية أو تركيااة أو أرديااه ممااا
هو موجود فى خزائن دور الكتب المصرية وغيرها ممااا لاام يسااتفد منهااا لااآلن وتعااويض الطالااب
على حل الرموز واإلشارات التى تتضمنها هذه المخطوطات
المراجع:
 – 1نزهة الخواطر :عبد الحى البدوى
( - 2المخطوطات العثمانية ) Osmanli yazmalar
 0114606موضوع فى الفكر اإليراني القديم أو الهندى أو التركي ()1
محــــــاضرات
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 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهدف التعليمي :يهدف المقرر الى تعريف الطالب بالفكر اإليراني القديم أو الهندى
المحتوى العلمي :ويحتوى على دراسة موضوع من موضوعات الديانات الفارسية القديمة التى
تلقى الضوء على هااذا الفكاار مثاال الديانااة الزرادشااتية أو المانويااة أو المزدكيااة  ،والمبااادىء التااى
نادت بها كل منها ووقعها على فكر اإليرانيين القاادامى  .كمااا يحتااوى علااى دراسااة موضااوع ماان
موضاااوعات الاااديانات الهندياااة القديماااة مثااال الهندوساااية أو البوذياااة والجينياااة والسااايخية وتأثرهاااا
باإلسالم والمبادئ التى نادت بها.
المـراجـع:
 قـااـراءات متنوعااة فااي موضااوع الفكاار اإليرانااي القااديم أو الهناادي وفااي الااديانات الهنديااةالقديمة المتنوعة
 0114607موضوع فى الشعر الفارسى أو التركى أو األردى ()1
محــــــاضرات
 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهدف التعليمي :يهدف المقرر الى استكمال ما درسه الطالب ماان موضااوعات الشااعر فااى
إحدى هذه اللغات.
المحتاااوى العلماااي :يشاااتمل هاااذا المقااارر علاااى دراساااة موضاااوع مااان موضاااوعات الشاااعر
الفارسى أو التركى أو األوردى مثل الشعر الملحمى أو القصصى او غياارهم وشاار خصائصااها
الفنية وترجمة بعض نماذجها.
المراجع :
 - 1تاريخ األدب الفارسى  :د .محمد موسى هنداوى
 - 2تاريخ أدبيات ايران  :د .ذبيح م صفا
 - 3أردو شاعرى كامزاط أ.د .وزير أغا
 0114608اللهجات الفارسية
محــــــاضرات
 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهاادف التعليمااي :ويهاادف المقاارر تعريااف الطالااب بااالتحول الااذى طاارأ علااى الفارسااية ماان
عصورها القديمة Batitesirinde Tiiri Antaladisi

المحتوى العلمي :ويحتوى المقرر على تطور البهلوية والدرية والتغير الذى طرأ عليها الااى
ظهور الفارسية اإلسالمية التى تكتب بالحروف العربية وصوال إلى العامية الفارسية فى العصاار
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الحديث أمااا عاان اللغااة الهنديااة فيدرسااها طالااب اللغااة األرديااة كلغااة مساااعدة لمااا لهااا ماان عالقااات
لغوية وادبية قوية باللغة األردية وآدابها وتاريخها.
المراجع:
 - 1سبك شناس  :تأليف محمد تقى بهار
 - 2القواعد التطبيقية للغة الهندية د .عبد الحميد الندوى
 0114609التصوف اإلسالمي (مع النصوص)
محــــــاضرات
 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهدف التعليمااي :يهاادف المقاارر الااى تعريااف الطالااب بالتصااوف بصاافة عامااة ثاام تااأثيره فااى
اآلداب الفارسية والتركية واألردية.
المحتوى العلمااي :ويحتااوى علااى نصااوص تطبيقيااة لطائفااة ماان شااعراء الفاارس أو التاارك أو
األردو الذين نظموا آثارا صوفية فااى اآلداب الفارسااية والتركيااة واألرديااة  ،مااع تحليلهااا  ،وبيااان
أهم طرب التصوف فى هذه اآلداب.
المراجع :
 - 1المتصوفة األولون فى األدب التركى تأليف  :محمد فؤاد كوبريلى ترجمة  :د /عبد م احمااد
إبراهيم
 - 2غالب اور تصوف
 0114610مصادر فارسية أو تركية أو أردية
محــــــاضرات
 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطالااب بااأهم مصااادر البحااث الفارسااية
والتركية واألردية
المحتوى العلمي :ويحتوى المنهج على دراسة أهم المؤلفات الفارسية أو التركيااة أو األرديااة
فى مجال األدب واللغة والبالغة والتاريخ والعقيدة  ،والتعرف على ماانهج مؤلفيهااا ومصااادرهم ،
وأهمية هذه المؤلفات  ،وكيفية االستفادة منها فى البحوث المختلفة.
المراجع
 - 1مرجع شناسى وروش تحقيق
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 - 2دائاااارة المعااااارف فااااى ساااايرة النبااااى (ص) ترجمااااة د /يوسااااف عااااامر د /شاااابلى النعمااااانى
Osmanli miillkleri
 0114611موضوع فى النثر الفارسى أو التركى أو األردى
محــــــاضرات
 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهدف التعليمااي :يهاادف المقاارر إلااى تفصاايل الحااديث عاان فاان ماان فنااون النثاار أو كاتااب ماان
كتابه فى أدب من اآلداب
المحتاااوى العلماااي :ويحتاااوى المقااارر علاااى موضاااوع مااان موضاااوعات النثااار القصصاااى أو
المسرحى أو المقالى من حيث مدارسه الفنية واتجاهاته الفكرية
المراجع:
 - 1تاريخ األدب الفارسى من الفردوسى الى السعدى  :براون
 - 2تاريخ أدب اردو ،جميل جالبى Tiirle edehi yat I tarihi

 -3اردو أدب كى تاريخ  ،الم بابوسكسينه
 0114612موضوع فى التاريخ الفارسى أو التركى أو األردى
محــــــاضرات
 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهدف التعليمي :يهدف المقرر إلى تفصيل الحديث فى موضوع من موضوعات تاريخ هااذه
الشعوب من خالل المصادر القديمة أو الحديثة .
المحتوى العلمي :ويحتااوى الماانهج علااى دراسااة حقبااة ماان حقااب التاااريخ لاادى هااذه الشااعوب
والسيما تلك الحقب وثيقة الصلة بالعرب مثل عصر الساسانيين أو السالجقة او المغول.
المراجع :
 .1تاريخ ايرا  :عباسى اقبال وحسن بيرنيا
 .2تاريخ هند – ذكاء م
 .3تاريخ الطبرى  :الطبرى Tiirkye tariki

 .4تاريخ المسلمين وحضارتهم وشبه القارة ا.د .أحمد محمود الساداتى
 المقـــــــررات االختياريـــــــة
 0114613موضوع فى الحضارة اإلسالمية فى المشرق
محــــــاضرات
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 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف هااذا الماانهج تعريااف الطالااب بموضااوع ماان موضااوعات الحضااارة
اإلسالمية فى المشرب.
المحتوى العلمي :ويحتوى المنهج علااى موضااوع يبااين كيفيااة اثاار التاارك او الفاارس والهنااود
بالحضااارة اإلساااالمية بعاااد اعتنااااقهم اإلساااالم  ،واثااار الحضاااارة اإلساااالمية فاااى نتااااجهم الفكااارى
واألدبى .
المراجع:
 .1تاريخ المسلمين وحضاراتهم فى شبه القارة الهندية  :ا.د .محمد محمود الساداتى
 0114614النقد األدبى ومذاهبه
محــــــاضرات
 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهدف التعليمي :يهدف هذا المنهج إلى تعريف الطالب بالتيارات النقدية والمذاهب األدبية .
المحتوى العلمي :ويحتوى المنهج على تعريف بالنقد األدبى الحديث  ،وتفصيل عاان مذاهبااه
األدبية من كالسيكية ورومانسية وواقعية ورمزيه وغيرهاو تأثيرها فى اآلداب الشرقية المختلفة.
المراجع :
 .1فى النقد التطبيقى والمقارن :محمد غنيمى هالل
 0114615موضوع فى األدب الفارسى أو التركى أو األردى
محــــــاضرات
 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهدف التعليمي :يهدف المقرر الى دراسة احد الموضوعات فااى اآلدب الفارسااى أو التركااى
أو األردى بالتفصيل .
المحتوى العلمي :ويحتوى على دراسة تطبيقه على فن الغزل أو المديح أو الرثاء أو دراسااة
شاعر أو كاتب من كتاب هذه اآلداب وترجمة بعض آثاره للعربية مع بيااان خصااائص األساالوبية
من حيث الشكل والمضمون.
المراجع :
 .1اردو غزل  ،ميح الزمان
 .2اردو أدب كى تاريخ – عظيم الحق جنيدى
 .3تاريخ ادبيات دارايران د .زبيح هللا صفا
 .4تاريخ األدب الفارسى  :ادوارد براون
Resimli Tiirk edebiyat tarihi Nihal Sami pawarli
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 0114616موضوع فى النحو الفارسى أو التركى أو األردى
محــــــاضرات
 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهدف التعليمي :يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بالتفصيل بأحد موضوعات علم اللغة فى
إحدى اللغات الفارسية أو التركية أو األردية
المحتوى العلمي :ويحتوى المقرر على دراسة تقابلية أو مقارنة فى أحد مباحث علاام اللغااة .
مثل فصيلة العدد  ،أو التأنيث والتذكير أو السوابق واللواحق.
المراجع:
 .1قواعد اردو ،مولوى عبد الحق
 .2دستوريان فارسى  :خانلرى
 .3النحو التركى Tiir grameri:المؤلفTahsin Bang aglu

 .4فى علم اللغة التطبيقى  :ا.د .عبده الراجحى
 .5فى علم اللغة التقابلى  :ا.د .أحمد سليمان
 0114617موضوع فى الفرق اإلسالمية
محــــــاضرات
 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهاادف التعليمااي :يهاادف المقاارر إلااى تعريااف الطالااب بااالفرب اإلسااالمية المختلفااة ونشااأتها
وأثرها فى الفكر اإلسالمي .
المحتوى العلمي :تحتوى المااادة علااى ماادخل عاان نشااأة الفاارب اإلسااالمية والحااديث عاان أهاام
الفرب ونشأتها أفكارها مثل الحوارط والمعتزلة وأهل الساانة والباطنيااة واإلسااماعيلية والقاديانيااة
والبهائية وغيرها .
المراجع :
 - 1الملل والنحل للشهرستانى
 – 2الفرب بين الفرب
 0111603علم اللغة الحاسوبى (مستوى متقدم ـ ()1قسم الصوتيات)
 0114618اللهجات التركية
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محــــــاضرات
 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهدف التعليمي :يهدف المقرر إلى ربط اللغة التركية المستخدمة لدى العثمانية فى الماضااى
وفى جمهورية تركيا حاليا باللغات التركية األخرى الموجودة فى أسيا الوسطى والقوقاز.
المحتااوى العلمااي :المحتااوى ياادرس لهجااة ماان اللهجااات اآلذريااة المسااتخدمة فااى جمهوريااة
اذربيجاااان أو التركمانياااة وتساااتخدم فاااى جمهورياااة تركمنساااتان أو األوزربانياااة المساااتخدمة فاااى
اوزبكستان.
المراجع:
 بابر نامة ترجمة ا.د .ماجدة مخلوف العامية التركية Tiirk a rgusuالمؤلف dadvalli agluS 0114619الفكر التركى الحديث
محــــــاضرات
 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهااادف التعليماااي :يهااادف المقااارر إلاااى تعرياااف الطالاااب علاااى التياااارات القومياااة والسياساااية
المعاصره فى تركيا
المحتوى العلمي :المحتوى وما يتعلق بحركة التتريك التى سااادت تركيااا  ،والنزعااة القوميااة
وصدى تلك الحركات فى األدب التركى شعره ونثره .
المراجع:
 .1الحركات اإلسالمية فى تركيا د .طارب عبد الجليل
 0114620موضوع فى المسرح اإليرانى أو التركى أو األردى
محــــــاضرات
 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهدف التعليمي ::تعريف الطالب على فن المسر فى إحدى هذه اللغات.
المحتااوى العلمااي :تاااريخ نشااأة المساار فااى األدب اإليرانااي أو التركااي أو األردي وتااأثره
باألدب العربي عامه واألدب الفرنسي عامة وتدريس مسرحية من المسرحيات.
المراجع :
 .1المسر التركى Tiirk tiiyat rasu :
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 0114621الفكر األردى الحديث
محــــــاضرات
 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهدف التعليمي :يهدف المقرر إلى تعريف الطالب على التيارات القومية والدينيااة والفكريااة
الحديثة والمعاصرة وبالد الهند.
المحتااوى العلمااي :ويشااتمل هااذا المقاارر علااى دراسااة التيااارات القوميااة والدينيااة والفكريااة
الحديثة والمعاصرة وبالد الهند.
المراجع :
 دوائر المعارف المتخصصااات – الكتااب التاريخيااة او النقديااة فااى اللغااات السااامية وآدابهااابلغات أوربية حديثة  +الترجمة االنجليزية ألشعار فيض األردية فيكتور كرنان.
 0114622نصوص متخصصة في الفارسية أو التركية أو األردية بلغة أوربية حديثة ()1
محــــــاضرات
 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهدف التعليمي :الهدف  :يهدف المقرر الى استمرار اطالع الطالب علااى مااا كتااب فااى لغااة
أوربية حديثة.
المحتااوى العلمااي ::ياادرس الطالااب نصوصااا بلغااة أوربيااة حديثااة تتناااول اللغااة الفارسااية او
التركية أو األردية فى أي جانب من جوانبها.
المـراجع:
 قــراءات متنوعة بلغة أوربية حديثااة تتناااول اللغااة الفارسااية او التركيااة أو األرديااة فااى أيجانب من جوانبها وفقًا لموضوع التخصص.
 0114623عالقة الحضارة اإلسالمية بالحضارات األخرى
محــــــاضرات
 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهدف التعليمي :يهدف المقرر الى تعريف الطالب بالتأثير الذي أحدثته الحضارة اإلسالمية
فى الحضارات األخرى .
المحتوى العلمي :يتضمن المنهج الصااالت التاريخيااة والحضااارية والثقافيااة التااى تااربط بااين
العرب والفرس والترك والهنود والتأثير الذي أحدثااه اإلسااالم فااي هااذه الحضااارات ممااا نااتج عنااه
الحضارة اإلسالمية .
المراجع :
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 قاااراءات متنوعاااة فاااي موضاااوع الحضاااارة اإلساااالمية وعالقتهاااا بحضاااارات الفااارسواألتراك والهنود وتأثيرها على هذه الحضارات.
 0114624قضايا الترجمة فى اللغات الشرقية اإلسالمية
محــــــاضرات
 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهدف التعليمي: :يهدف المقرر إلى التعريف على كيفية التغلب على اشكاليات الترجمة .
المحتوى العلمي :يدرس الطالب اشكاليات الترجمة فى هذه اللغااات خاصااة اإلشااكاليات التااى
ظهرت نتيجة التقدم التقنى والعلمااى وكيفيااة التفاعاال معهااا وترجمتهااا ترجمااة صااحيحة ماان والااى
هذه اللغات كما يدرس الطالب كيفية وضع المصطلح العلمى والتقنى الحديث .
المراجع :
 .1الترجمة وقضاياها تأليف د محمد عبد اللطيف هريدى
 0114625نصوص متخصصة في الفارسية أو التركية أو األردية بلغة أوربية ()2
محــــــاضرات
 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهاادف التعليمااي :تهاادف الااى رفااع كفاااءة الطالااب ومقدرتااه علااى القااراءة باللغااة األوربيااة
والترجمة منها على نحو صحيح
المحتوى العلمي :ترجمة مجموعة ماان النصااوص المتصاالة بالدراسااات الفارسااية او التركيااة
أو األردية.
المراجع :
 .1الترجمة االنجليزية ألشعار فيض األردية  :فيكتور كرنان
 0114626موضوع فى مقارنة األديان
محــــــاضرات
 2ســــــاعة معتمــــــدة
الهدف التعليمي :يتعرف الطالب على تاااريخ مختلااف األديااان ومقارنتهااا بالاادين اإلسااالمي ،
ومدى تأثرها به من عدمه.
المحتوى العلمااي :المحتااوى ياادرس الطالااب تاااريخ األديااان السااماوية والهنديااة والفارسااية ثاام
يقارن بينها وبين الدين اإلسالمي  ،ومدى تأثرها به وتفاعلها معه
المراجع :
 .1تاريخ األديان د /محمد خليفة حسن
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ثانيًـا :درجـــة الدكتــــــوراه
 المقـــررات اإلجباريــــة
 0114701موضوع فى علم اللغة ( فارسي ـ تركي ـ أردي)
محــــــاضــرات
 3ســاعــــات معتمــــدة
الهااادف التعليماااي  :تهااادف هاااذه الدراساااة الاااى اساااتكمال ماااا سااابق ان دراساااة الطالاااب مااان
موضوعات لغوية .
المحتوى العلمي  :يدرس الطالب موضوعات جادة تتصاال بالتركيااب والسااوابق واللواحااق ،
والمبهمات  ،والتمييز والقيود.
المراجع :
 .1دسااتور زبااان فارسااى تااأليف نصاار م مبشاار الطاارازى قواعااد اللغااة الفارسااية تااأليف
الدكتور برويز ناتل خانلرى  ،تعريب الدكتور /امين عبد المجيد بدوى .
 0114702موضوع فى البالغة( فارسي ـ تركي ـ أردي)
محــــــاضــرات
 3ســاعــــات معتمــــدة
الهدف التعليمي  :تهدف هذه الدراسة الى وقااوف الطالااب علااى ماادى تااأثر البالغااة الفارسااية
بالبالغة العربية
المحتوى العلمي  :يدرس الطالب فى هذا المقرر بعض كتااب البالغااة الفارسااية ماكتااب منهااا
بلغتها األصلية  ،وماتم ترجمته الى العربية .
المراجع :
 .1حدائق السحر فى دقائق الشعر  ،رشيد الدين محمد البلخى المعروف بالوطواط  ،ترجمة
ا.د .ابراهيم امين الشواربى
 .2ترجمان البالغة  :تااأليف محمااد باان عماار الرادوياااتى ترجمااة ا.د .محمااد نااور الاادين عبااد
المنعم.
 0114703موضوع في األدب اإلسالمي المقارن
محــــــاضــرات
 3ســاعــــات معتمــــدة
الهدف التعليمي  :معرفة الطالب مدى التأثير والتأثير بين األدب اإلسالمية .
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المحتوى العلمي  :يدرس الطالب فى هذا المقرر عدة نماذط تؤكد لااه وجااود هااذا التااأثير ماان
خالل المصادر والمراجع .
المراجع :
 .1األدب المقارن  :محمد غنيمى هالل .
 .2األدب المقارن د /بديع جمعه
 .3األدب المقارن د /محمد السعيد جمال الدين

 المقـــررات االختياريــــة
 0114704المخطوطات الفارسية أو التركية أو األردية ()2
محــــــاضــرات
 3ســاعــــات معتمــــدة
الهدف التعليمي  :يهدف هااذا المقاارر الااى تعااود الطالااب علااى حاال الرمااوز واإلشااارات التااى
تتضمنها المخطوطات  ،والتى قد تستغلق على الفهم أو يكتنفها اللبس والغموض.
المحتوى العلمي  :يدرس الطالب فى هذا المقاارر بعااض المخطوطااات بخطوطهااا المختلفااة :
كالفارسااى والااديوانى والنسااتعيلق  ،كمااا ياادرس تااأريخ هااذه المخطوطااات وأثرهااا فااى الثقااافتين
الفارسية والتركية .
المراجع :
 .1المخطوطات الفارسية  :نصر م مبشر الطرازى
 0114705موضوع فى الفكر اإليرانى أو الهندي أو التركي القديم ()2
محــــــاضــرات
 3ســاعــــات معتمــــدة
الهدف التعليمي  :يهدف هذا المقرر الى القاء الضوء على الفكر االيرانى القديم .
المحتااوى العلماااي  :يااادرس الطالاااب فاااى هاااذا المقااارر موضاااوعا مااان موضاااوعات الاااديانات
الفارسااية القديمااة كالديانااة الزرادشااتية والمانويااة والمازدكيااة  ،والمبااادىء التااى نااادت بهااا هااذه
الديانات ووقعها على قدامى االيرانين .
المراجع :
 .1زرادشت نبى قدامى االيرانيين  :حامد عبد القادر.
 .2قصة األدب الفارسى  :حامد عبد القادر
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 .3إيران فى عهد الساسانيين  :تاليف كرستينسن ترجمة يحى الخشاب
 0114706موضوع فى الشعر الفارسى أو التركى أو األردى ()2
محــــــاضــرات
 3ســاعــــات معتمــــدة
الهدف التعليمي  :تهدف هذه الدراسة الى تنمية ملكة الطالب وتعويده على دراسااة موضااوع
من موضوعات الشعر الفارسى او التركى او األردى دراسة جادة مكتملة .
المحتوى العلمي  :يدرس الطالب فى هذا المقرر موضوعا من موضوعات الشااعر الفارسااى
أو التركى أو األوردى كأن يتعرف على منظومة فارسية أو تركية أو أردية وترجمتها العربية
المراجع :
 .1خسرو وشيرين :نظامى الكانجاوى
 .2خسرو وشيرين  :ترجمةأ.د .عبد العزيز بقوش

 .2شعبة اللغـــــة العبـــــريـــــة
أوالً :درجـــة المــاجستيــر

 المقـــــررات اإلجبــــاريـة
 0114627مناهج البحث األدبى واللغوى في العبرية
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :تعريااف الطالااب بااالطرب العلميااة للبحااث فااى ضااوء مناااهج البحااث األدبااى
واللغوى
المحتوى العلمي:
وتحتااوى المااادة علااى تعلاايم الطالااب مراحاال البحااث منااذ التفكياار فااى اختيااار الموضااوع ،
واختيار العنوان بدءا بالمقدمة والتمهيد وتقسيم البحث الى أبواب وفصول أو فصول فقااط  .ودقااة
العنااااوين األساساااية والفرعياااة وجماااع الماااادة العلمياااة وكيفياااة توظيفهاااا حتاااى ينتهاااى بالخاتماااة
واستخالص النتائج انتهاء بالمصادر والمراجع والفهارس  .كذلك التعريف بااأهم المناااهج األدبيااة
واللغوية  ،وكيفية عمل اإلحاطات الصحيحة والفروض العلمية التى تالئم طبيعة البحث .
المراجع:
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 .1ماانهج البحااث فااى األدب واللغااة  :النسااون ومابيااه  /مزالااق فااى طريااق البحااث اللغااوى
واألدبى د /عبد المجيد عابدين ،
 .2مناهج البحث األدبى د /شوقى ضيف .
 .3مناهج البحث العلمى :د /عبد الرحمن بدوى
 0114628نحو اللغات السامية المقارن
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهدف التعليمي :تعريف الطالب بالظواهر اللغوية المتشابهة أو المختلفة بين مجوعة اللغات
السامية ،ودراسة الخصائص المميزة لهذه العائلة اللغوية.
المحتوى العلمي:
وتحتوى المادة على معرفة أفراد هذه العائلة اللغوية ونشأتها وتطورها  ،وقضاياها والعالقة
بينها تاريخيا واجتماعيا ودينيا.
المراجع:
 .1نحو اللغات السامية المقارن – سبانينو موسكاتى .
 .2المدخل الى دراسة النحو العربى على ضوء اللغات السامية د /عبد المجيد عابدين
 .3التطور النحوى  :برجشتراسر
 .4فقه اللغة المقارن د /إبراهيم السامرائى
 .5فقه اللغات السامية  :كارل بروكلمان ترجمة د /رمضان عبد التواب
 0114629األدب المقارن بين األدب العبرى واألدب العربى
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهدف التعليمي :معرفة أثر األدب العربى القديم على أدب العهد القديم  ،وكااذلك أثاار الشااعر
العربى فى صدر اإلسالم والدولة األموية علااى الشااعر العباارى خاصااة فااى األناادلس وكااذلك تااأثر
الشعراء اليهود حديثا بالشعر العربى الحديث واتجاهاته.
المحتوى العلمي:
وتحتوى المادة على مدخل إلااى مفهااوم األدب المقااارن ودراسااته  ،ثاام دراسااة نماااذط ماان
األدب العربااى القااديم ومقارنتهااا بمثيالتهااا ماان أدب العهااد القااديم ونماااذط ماان األدب العربااى فااى
صااادر اإلساااالم والدولاااة األموياااة ومقارنتهاااا بنظائرهاااا فاااى األدب العبااارى الوسااايط خاصاااة فاااى
األندلس ،وتطبيق المنهج المقارن فى الدراسة .
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المراجع :
 .1األدب المقارن – د محمد غنيمى هالل
 .2األمثال فى التراث العربى القديم مع مقارنتها بنظائرها فى اآلداب السامية األخرى  :د
عبد المجيد عابدين
 .3الصورة األدبية بين أساافار المكتوبااات واألدب العربااى القااديم  :د محمااود احمااد حساان
المراغى
 0114630دراسات فى األدب العبرى الوسيط
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :تعريااف الطالااب باإلنتاااط األدبااى المتنااوع لليهااود فااى العصاار الوساايط فااى
األندلس خاصة ،فى الشعر والنثر الدينى والدنيوى  ،ومدى تأثره بالبيئات التى عاش فيها اليهود
فى العصر الوسيط.
المحتوى العلمي:
تحتوى المادة على التعريف بهذا العصر  ،وخصائص األدب العبرى آنذاك شعرا ونثاارا
واختيار نماذط من هذا األدب ودراستها من حيث الشكل والمضمون وما طاارأ عليهااا ماان تجديااد
أو تطوير وأسبابه .
المراجع :
 .1تاريخ األدب اليهودى د مصطفى عبد المعبود
 .2البالغة فى الشعر العبرى الوسيط  :د شعبان سالم
 .3األدب العبرى الوسيط :د عبد الرازق قنديل
 0114631موضوع فى األدب العبرى القديم
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهااادف التعليماااي :إلماااام الطالاااب بااااألدب العبااارى القاااديم وخصائصاااه مااان حياااث الشاااكل
والمضمون ليتعاارف علااى مرحلااة هامااة ماان مراحاال األدب العباارى ينطلااق منهااا الااى تطااور هااذا
األدب .
المحتوى العلمي:
وتحتوى الدراسة على تعريااف الطالااب بأصااول األدب العباارى وخصائصااه ومصااادره ،
ثاام يختااار الطالااب موضااوعا ماان موضااوعات هااذا األدب شااعرا أو نثاارا  ،مثاال دراسااة األمثااال
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العبرية أو الرواية فااى أدب العهااد القااديم كااالمزامير مااثال أو أساافار المكتوبااات وهااى اكثاار أساافار
العهد القديم تمثيال لألدب العبرى القديم شعرا ونثرا  ،ثم ياادرس الطالااب موضااوعه دراسااة أدبيااة
شكال وموضااوعا وبااين خصائصااه ومصااادره وأساالوبه وصااوره الفنيااة البالغيااة حتااى يتساانى لااه
تطبيق المنهج على سائر الموضوعات األدبية القديمة .
المراجع:
 .1كتاب العهد القديم
 .2األدب العبرى  :د فؤاد حسنين على
 0114632اتجاهات األدب العبرى الحديث
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهدف التعليمي :إلمام الطالب باالتجاهات المختلفة لألدب العبرى الحديث سواء االتجاهااات
الفنية التقنية أو االتجاهات العنصرية الصهيونية التى تبرز فى الشعر أو النثر القصصى الروائى
.
المحتوى العلمي:
وتحتوى الدراسااة عرضااا عامااا لخصااائص األدب العباارى الحااديث واتجاهاتااه ثاام التطبيااق
على النصوص الشعرية  ،أو القصصية أو الروائية التى تبرز فيها أهم مالمااح الفكاار اإلساارائيلي
الحديث الذى يريدون نقله الى العالم الخارجى بعد تااأثيره علااى أجيااالهم الناشاائة  .ودراسااة بعااض
الشخصيات من الشعراء والكتاب والمحدثين وتحليل بعض أعمالهم.
المراجع:
 .1نماااذج ماان األدب اإلسااارائيلي – المقالااة – الشاااعر – القصااة  :عااارح وترجمااة عباااد
المنعم سليم
0114633موضوع فى األدب العبرى الوسيط
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهاادف التعليمااي :تعريااف الطالااب بمرحلااة ماان أزهااى مراحاال األدب العباارى وهااى مرحلااة
العصر األدبى الوسيط خاصة فى بيئة األندلس .
المحتوى العلمي:
يدرس الطالب لمحه تاريخية عاان هااذا العصاار والمجتمااع والبيئااة التااى احتضاانت اليهااود ،
واختيااار نماااذط ماان الشااعر العباارى فااى تلااك المرحلااة لبيااان األثاار العربااى الواضااح فااى الشااكل
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والمضمون حيث أخذوا بحور الشعر العربااى واخااذوا كااذلك مضااامين الشااعر العربااى وأغراضااه
وصوره .
المراجع :
 .1األدب العبرى الوسيط د عب الرازق قنديل
 .2البالغة فى الشعر العبرى الوسيط :د شعبان سالم
 0114634االستشــراق
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهدف التعليمي :تعريف الطالب باالستشراب معناه و نشاااته وأطااواره ودوافعااه حتااى يمكنااه
األخذ منه بحذر ودقة فى أبحاثه أو الرد عليه فى تجاوزاته.
المحتوى العلمي:
وتحتوى المادة على التعريف باالستشراب ونشااأته وتطااوره ودوافعااه النفسااية والتاريخيااة
والديني ة واالستعمارية والعلمية ثم التعريف بمدارس االستشراب كالمدرسة اإلنجليزيااة واأللمانيااة
والروسية واإليطالية واألمريكية وغيرها .
ثاام فلساافة االستشااراب واتجاهااات علمائااه مثاال بروكلمااان وناااللينو ونيكلسااون وبالشااير وجيااب
وجونتالث بالنسيا وتشااارلز آدم وأخاارين ثاام اثاار االستشااراب فاى اآلداب واللغااات السااامية ومنهااا
العربية وكذلك أهم القضايا التى تعرض لها المستشرقون سلبا أو إيجابا .
المراجع :
 .1فلسفة االستشراق د احمد سمايلوفتش
 .2المستشرقون والتاريخ اإلسالمي  :على حسن الخربوطلى
 .3المستشرقون البريطانيون  :آرثر آربرى
 .4المستشرقون والمبشرون فى العالم العربى اإلسالمي  :إبراهيم احمد خليل
 0114635موضوع فى الشعر العبرى الحديث
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهدف التعليمي  :التعرف على مااا طاارأ فااى الشااعر العباارى ماان تغيياار او تجديااد فااى العصاار
الحديث من حيث الغرح الشعرى والمعنى او من حيااث الشااكل والتعاارف علااى اشااهر الشااعراء
المحدثين
المحتوى العلمي:
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اختيار نصوص من الشعر العباارى الحااديث ثمثاال اكثاار ماان اتجاااه ماان اتجاهاتااه ودراسااتها
وتحليلها ونقدها من حيث الشكل والمضمون وبيان الجديد فيها
المراجع :
 .1الشعر العبرى  :د محمد محمد القصاص
 .2فى األدب العبرى  :د فؤاد حسنين على
 0114636موضوع فى الفكر الصهيونى
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهدف التعليمي  :التعريف بالصهيونية من حيث المفهوم والنشأة والدوافع واالتجاهات
المحتوى العلمي:
دراسة مفهوم الصهيونية وبااداياتها األولااى المتمثلااة فااى العهااد القااديم ثاام تطورهااا واهاام
مظاهرهاااا الثقافياااة واالجتماعياااة واالقتصاااادية ودراساااة الماااؤتمرات التاااى روجااات للصاااهيونية
العالمية واأليديولوجية الصهيونية فى سياساتهم المنظمات الصهيونية العالمية .
المراجع :
 .1جدل حول صهيون  :دوجالس ريد
 .2الصهيونية الدينية  :د محمد خليفة حسن
 .3األصولية فى اليهودية  :عبد الوهاب زيتون
 0114637موضوع فى القصة العبرية الحديثة
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهدف التعليمي :التعريف بالموضوعات المختلفة التااى يتناولهااا لكتاااب العبريااون المحاادثون
فى قصصهم ومدى ارتباطهم فى تاريخهم القديم واالستفادة منها فى تعبئااة الشخصااية اإلساارائيلية
الحديثة.
المحتوى العلمي:
ويحتااوى المقاارر علااى اختيااار قصااة او اكثاار ماان القصااص العبريااة الحديثااة وتحليلهااا
ونقاادها وابااراز الجوانااب السياسااية او اللغويااة او الدينيااة فيهااا اى هاادف الكاتااب وأساالوبه فااى
تجسيد هذا الهدف.
المراجع:

734

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

 .1نماذج من األدب اإلسرائيلي – المقالة – الشعر – القصة  :عرح وترجمة عبد
المنعم سليم
 0114638موضوع فى التاريخ اليهودى
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهدف التعليمي :معرفة تاريخ اليهود منذ النشأة وما يكتنف هااذا التاااريخ ماان أحااداث دينيااة
واجتماعيااة وسياسااية و أثرهااا فااى تكااوين هااذه الجاانس البشاارى  ،حتااى قيااام دولااتهم الحديثااة ومااا
اكتنفها من أحداث حتى اآلن .
المحتوى العلمي:
معرفااة تاااريخ اليهااود منااذ النشااأة ومااا يكتنااف هااذا التاااريخ ماان أحااداث دينيااة واجتماعيااة
وسياسية و أثرها فى تكوين هذه الجنس البشرى ،عالقته باألجناااس والحضااارات األخاارى علااى
مر العصور وتحتوى الدراسة المجتمااع اليهااودى فااى مرحلااة البااداوة والبيئااات التااى عاشااوا فيهااا
وخرو جهم من مصر وعبورهم نهر األردن ثم عصر القضاة ثم تكوين أول مملكة لهم ثم انقسااام
المملكة إلى شمالية وعاصمتها الساحرة وجنوبية وعاصمتها أورشليم ثم زول المملكة على أيدى
األشورين والبابلين ثم مرحلة السبى البابلى ثم العودة ثم هاازيمتهم علااى أياادى اليونااان والرومااان
وعصر الشتات حتى قيام دولتهم الحديثة وما اكتنفها من أحداث حتى اآلن .
المراجع :
 .1العرب واليهود فى التاريخ  :د أحمد نسيم سوسة

 المقررات االختيارية
 0114639نقوش سامية قديمة
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهدف التعليمي :تعريف الطالب بالخطوط المختلفة التى دونت بهااا النقاوش السااامية القديمااة
وتطور هذه الخطوط لما هو متعارف عليه اآلن فى الخطوط السامية .
المحتوى العلمي:
وتحتااوى المااادة علااى التعريااف بهااذه النقااوش مثاال نقااش ساالوان  ،ونشااأة هااذه النقااوش
وأماكنهاااا وأنواعهاااا ودالالتهاااا وأهميتهاااا التاريخياااة واللغوياااة والدينياااة والحضاااارية  ،كاااالنقوش
الكلداتية والفينيقية واآلشورية

735

كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية
ــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـ ـ ــــ

الئحـة الدرسـات العليـا

المراجع :
 .1تاريخ اللغات السامية  :إسرائيل ولفنسون
 .2اآلثار الشرقية  :ارنست بايلون تعريف مارون عيسى الخورى
 .3أخذة كش – اقدم نص ادبى عربى فى العالم  :تحقيق البير فريد نقاش وحسنى زينة
 .4المفضل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم  :د جواد على
 0114640موضوع فى نقد العهد القديم
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهدف التعليمي :تدريب الطالب على تطبيق مناهج نقااد العهااد القااديم علااى نصااوص مختااارة
منه حتى يتسنى للطالب تطبيقها على سائر نصوص العهد القديم .
المحتوى العلمي:
وتحتوى المادة علااى اختيااار الطالااب موضااوعا ماان موضااوعات نقااد العهااد القااديم  ،كالنقااد
التاااريخى او نقااد الروايااة ومااا فيهااا ماان اخااتالف أو تناااقض  ،أو دراسااة الاادخيل واألصاالى فااى
نصوصه .
المراجع:
 .1مدخل نقدى لدراسة العهد القديم  :د محمد خليفة حسن
 .2الفكر الدينى اليهودى  :د حسن ظاظا
 .3األسفار المقدسة عند اليهود – دراسة نقدية د احمد هويدى
 .4رسالة فى الالهوت والسياسة  :سبينوزا
 0114641موضوع فى النحو العبرى أو السريانى أو الحبشى
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهدف التعليمي :تعريف الطالااب بااالظواهر النحويااة فااى أي ماان هااذه اللغااات وكيفيااة تطبيااق
الدراسة على النصوص القديمة أو الحديثة لهذه اللغات .
المحتوى العلمي:
يختار الطالب موضوعا من موضوعات نحو إحدى هذه اللغات الثالث السامية  ،ويدرسه
مااان حياااث التراكياااب والعالقاااات النحوياااة لألساااماء واألفعاااال والحاااروف  ،أو يختاااار موضاااوعا
كاإلضافة أو الجموع وأنواعها أو التثنية أو اإلشارة أو النداء ونظام الجملة فيها .
المراجع :
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 .1فى قواعد الساميات  :د رمضان عبد التواب
 .2اإلبدال فى ضوء اللغات السامية د يحى كمال
 .3الوجيز فى اللغة السريانية  :د ميشيل نعمان
 .4اللغة الحبشية  :د محمد خليفة حسن
 0111603علم اللغة الحاسوبى (مستوى متقدم ـ ()1قسم الصوتيات)
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
 0114642مصادر األدب العبرى أو السريانى او الحبشى
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهدف التعليمي :تعريف الطالب بالمصادر األساسية لدراسة هذه اللغات
المحتوى العلمي:
وتحتااوى المااادة علااى دراسااة النقااوش والمخطوطااات واللفااائف والكتابااات األدبيااة والدينيااة
والروايات القديمة المختلفة لهذه اللغات السامية سواء األسطورية او غيرها .
المـراجـع:
 .1الترجمات السريانية والحبشية للعهد القديم .
 0114643الفرق والحركات الدينية اليهودية
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهدف التعليمي :تهدف الدراسة الى تعريف الطالب بالظروف المختلفة التااى أدت إلااى تعاادد
وجود الفرب الدينية اليهودية وحركاتها.
المحتوى العلمي:
تحتوي هذه المادة علااى دراسااة الفاارب اليهوديااة المختلفااة ومنها:السااامريون والفريزيااون
والصاااادوقيون ،والقناااااءون واألسااااينيون  ،والقااااراءون  ،والمرانااااوس والدونمااااة واإلصااااالحيون
والفالشة  ،والغنوصبون والبدجانيون وغيرهم
المراجع
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 .1الفكر الدينى اإلسرائيلي اطواره ومذاهبه د حسن ظاظا
 .2اليهودية  :د محمد بحر عبد المجيد
 0114644اإلســــرائيليــات
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهدف التعليمي :إلمام الطالب بما تسرب الى تراثنا العربى واإلسالمي ماان قصااص التااوراة
وروايات العهد القديم والفكر اإلسرائيلي.
المحتوى العلمي:
تحتوى المادة التعريف بمفهوم اإلساارائيليات وكيااف انتقلاات الااى تراثنااا الاادينى خاصااة فااى
بعض التفسيرات القرآنية عبر أحبااار اليهااود وروايااتهم الااذين عايشااوا العاارب قباال اإلسااالم وعنااد
ظهوره فى الجزيرة العربية  .ويدرس الطالب شواهد من هذه اإلسرائيليات
المراجع:
 .1اإلسرائيليات فى الغزو الفكرى د /عائشة عبد الرحمن
 .2اإلسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير  :د /محمد بن محمد أبو شهبه
 .3تفسير الخازن
 .4تفسير الطبرى
 0114645أساطير سامية قديمة
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهاادف التعليمااي  :تزويااد الاادارس بجانااب مهاام ماان جوانااب الدراسااات السااامية حيااث تشااكل
األساطير مرحلة مؤثرة فى التراث السامى الدينى واألدبى .
المحتوى العلمي:
العناصر األساسية لدراسة هذه المادة  :ماادخل للتعريااف بمفهااوم األسااطورة ونوعهااا وتحلياال
عناصرها المتعلقااة باآللهااة المختلفااة وأثرهااا فااى تشااكيل وجاادان الشااعب  ،واختيااار نصااوص ماان
األساطير البابلية واآلشورية والفينيقية وتحليلها وبيان عالقتها باآللهة والكون واإلنسان  ،وأثرها
فى فكر الساميين القدماء
المراجع :
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 .1ملحمة جلجاش :د /طه باقر
 .2الفولكلور فى العهد القديم  :جيمس فريزر
 .3األسطورة والتاريخ فى التراث الشرقى القديم د /محمد خليفة حسن
 0114646موضوع فى القضية الفلسطينية
محــاضرات
=  2ســاعة معتمدة
الهدف التعليمي  :إلمام الطالب بأهم قضية عربية وهى القضية الفلسطينية ومعرفة نشأة هذه
القضية وتطوراتها سياسيا ودينيا وفكريا .
المحتوى العلمي:
تحتوى المادة على دراسة تاريخية ويختار الطالب جانبااا ماان جوانااب هااذه القضااية سااواء
الجانااب التاااريخى أو االسااتعماري او الاادينى العنصاارى واالسااتيطانى وصاادى هااذه القضااية فااى
المنظمات الدولية .
المراجع :
 .1الموجز فى تاريخ فلسطين السياسى منذ فجر التاريخ حتى  : 1949الياس شوفانى
 .2القضية الفلسطينية والخطر الصهيونى  :مؤسسة الدراسات الفلسطينية – بيروت
 0114647دراسات فى المعجم السامى
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهاادف التعليمااي  :التعريااف بالمعاااجم السااامية فااى العربيااة والعبريااة والسااريانية والحبشااية
ونشأتها ونظام تأليفها وأنواعها حتى يتسنى للباحث استعمالها واالستفادة منها
المحتوى العلمي:
وتحتوى المادة على التعريف بالنظام المعجمى فى اللغات السااامية  ،وأنااواع هااذه المعاااجم
من حيث معاجم األلفاظ ومعاجم المعانى والمعاجم أحادية اللغة والمعاجم مزدوجة اللغة  ،وأوجه
القصور فى هذه المعاجم من حيث افتقارهااا إلااى النااوع الاذى يبااين ماادى تطااور المعنااى لأللفاااظ ،
والمعاجم التاريخية .
المراجع :
 .1معجم الحضارات السامية  :هنرى س  .عبودى
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 .2قاموس المختصرات العبرية  :د /شعبان سالم
 .3معجم جزينوس فى اللغات السامية  :وليم جزينوس
 0114648موضوع فى التلمود والمشنة
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهدف التعليمي  :التعريف بالتلمود والمشنة وتاريخ كتابتهما والغرض من كتابتهما واللغة
التى كتبا بها وتأثرها باآلرامية.
المحتوى العلمي  :التعريف بالتلمود والمشاانة هناااك تلمااودان همااا التلمااود البااابلى والتلمااود
الفلسطينى  ،والتعريف بامشنة واقسامها واقسام التلمود فى العبادات والمعامالت
المراجع :
 .1الفقه الدينى اإلسرائيلي د /حسن ظاظا
 .2اليهودية د /محمد بحر عبد المجيد
 .3اللغة العبرية د /ريمى جمال
 0114649موضوع فى الفلسفة اليهودية
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
الهدف التعليمااي  :التعريااف بالفالساافة اليهااود وأفكااارهم واتجاهاااتهم المختلفااة ومااوقفهم ماان
التاريخ والدين ونظرتهم الفلسفية الى المجتمعات التى يعيشون بها.
المحتوى العلمي :
ا ختيار واحد أو اكثر من فالسفة اليهود وتحلياال فلساافتهم وبيااان دوافعهاام ونزعاااتهم ومااوقفهم
من العقل والمجتمع.
المـراجـع:
 .1نشأة الفكر الفلسفى فى اإلسالم د على سامى النشار
 0114650المجتمع اإلسرائيلي
محــاضرات
 2ســاعة معتمدة
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الهاادف التعليمااي  :التعريااف ببنيااة المجتمااع الااداخلى فااى إساارائيل والصااراع بااين اليهااود
الشرقيين واليهود الغربيين والتفرقة بينهم فى المعيشة والوظائف.
المحتوى العلمي:
تعريف بنشأة المجتمع اإلسرائيلي الحالى فى إسرائيل كيفيااة بناااء المؤسسااات االجتماعيااة
والمستوطنات الكييوتس – الطوائف الدينية – الطبقات االجتماعية.
العناصر المكونة للمجتمع اإلسرائيلي – األشكيناز – الفارديم – الصابرا  -عرب فلسطين
المراجع :
 .1الشخصااية اإلساارائيلية – دراسااة فااى توجهااات المجتمااع اإلساارائيلي نحااو السااالم د/
محمد خليفة حسن
 .2الشخصية اليهودية اإلسرائيلية  :د /رشاد الشامى

ثـانيًــا :درجـة الدكتــــوراه

 المقــررات اإلجبـــاريـــة
 0114707موضوع فى النحو السامى المقارن
محــــاضــرات
 3ســاعات معتمدة
الهاادف التعليمااي :تهاادف الدراسااة الااى تعريااف الطالااب بدرجااة القرابااة بااين نحااو اللغااات
السامية  ،وتعليمه كيف يقارن بمنهج علمى
المحتوى العلمي:
يختار الطالب موضوعا فى إحدى اللغات السامية كاالسم أو الفعل أو اإلضافة أو الشاارط
أو النااداء أو غياار ذلااك ماان الموضااوعات النحويااة ويقارنااه بنظيااره فااى لغااة أخاارى أو اكثاار ماان
اللغات السامية ..
المراجع :
 .1التطور النحوى لبرجستراسراو :
2. Moscati An emtreduction to the comparative grammar of the
Semitic languages
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 0114708موضوع فى األدب السامي المقارن
محــــاضــرات
 3ســاعات معتمدة
الهدف التعليمي :تعريف الدارس بأهم سمات اإلتالف أو االخااتالف بااين اآلداب السااامية ،
وخصائص ذلك األدب
المحتوى العلمي:
يختااار الطالااب موضااوعا ماان أدب إحاادى اللغااات السااامية شااعرا أو نثاارا ويحللااه وينقااده ثاام
يقارنه بنظيره فى لغة سامية أخري أو اكثر ليخرط بما يحققه من نتائج ومراجااع هااذه المااادة هااى
كتب األدب العربى ودواوين شعره وكتب ونصوص اآلداب السامية األخرى ،
المـراجـع:
 .1االستعانة بكتب النقد او التعليقات Commentary
 0114709موضوع فى اتجاهات نقد العهد القديم
محــــاضــرات
 3ســاعات معتمدة
الهدف التعليمي :تعريف الطالب بأهم االتجاهات النقدية للعهد القديم كاالتجاااه التاااريخى أو
األدبى أو اللغوى أو الدينى.
المحتوى العلمي:
معرفة مصادر العهد القديم وتأليفه وتقسيم وترجماته المختلفة  ،ولغة كتابته من حيث األصاالي
والدخيل ورواياته بما ورد فيها من اختالفات أو تناقضات او تكرار.
المراجع:
 .1هى كتب النقد والتعليقات مثل  :رسالة فى الالهوت والسياسة لسيبنوزا أو
2. S.R.DRIVEV .A literary Commentary to the O.T.

 المقـــررات االختيـــاريـــة
 0114710أساطير العالم القديم
محــــاضــرات
 3ســاعات معتمدة
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الهدف التعليمي :للتعريف بأشهر أساطير العالم القديم والوقوف على طبيعتهااا ورموزهااا ،
وارتباطاتها بالمناسل الدينية والشعائر وتفسير طبيعة الكون ومصير اإلنسان  ،وأصااول العااادات
والعقائد والمعامالت.
المحتوى العلمي:
ويدرس فيها الطالب أهم الدراسات التى ظهرت فى هذا الميدان قديما وحااديثا  ،ثاام تتناااول
الدراسة أمثلة لهذه األساطير كأساااطير مصاار الفرعونيااة  ،وأساااطير سااومر وأكاااد  ،واألساااطير
الحافية والكنعانية واليونانية القديمة
المراجع:
 .1أساطير العالم القديم  :صمويل نو كريمر
 .2الدولة واألسطورة  :ارنست كاسيرو
 .3األساطير العربية قبل اإلسالم  :محمد عبد المعيد خان
4. Bible myths : T.W.Doane
 0114711اآلثار السامية القديمة
محــــاضــرات
 3ســاعات معتمدة
الهدف التعليمي :وتهدف المادة الى تعريف الدارس بجزء من حضارة الساميين القديمة.
المحتوى العلمي:
وتشمل فنون وهندسة الكردان كمثيلهم ونقوشهم وقصور اآلشوريين ومعابدهم وأبااراجهم
ذات الطواباااق ومااادنهم وتحصااايناتهم والتماثيااال والنصاااب والمساااالت والرسااام والااانقش المطلاااى
بالميناء ،وصناعة الخزف والمعادن والخشب والعاط  ..كذلك هياكل الفينيقيين وقبورهم ومنحوتا
تهم ومصنوعاتهم الخزفية والزجاجية والبرونزية ،كذلك اآلثار اليهودية وأشهرها هيكاال سااليمان
وزخرفته وأثاثه .
المراجع:
 .1اآلثار الشرقية  :مارون عيسى الخورى
 0114712االستشراق فى الدراسات السامية
محــــاضــرات
 3ســاعات معتمدة
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الهاااادف التعليمااااي :تهاااادف المااااادة الااااى تزويااااد الطالااااب بمعرفااااة كافيااااة عاااان االستشااااراب
والمستشاارقين حتااى يكااون علااى علاام بطبيعااة االستشااراب خاصااتا عناادما يرجااع الااى إنتاااجهم فااى
أبحاثه
المحتوى العلمي:
ويدرس الطالب نشأة االستشراب وأطواره ومدارسه ونزعاتااه ودوافعااه ومؤتمراتااه ثاام أثاار
االستشاااراب فاااى الدراساااات الساااامية بإيجابياتاااه فاااى خدماااة اللغاااات الساااامية وآدابهاااا وتاريخهاااا
وخصائصها ومناهج دراستها وتطورها ومقارناتها كذلك سلبيات االستشراب المتعلقة باالستعمار
والصهيونية واآلراء والنزعات العنصرية
المراجع :
 .1فلسفة االستشراب وأثرها فى األدب العربى تأليف أحمد سمايلوفيتش
 .2أثر الحضارة العربية على الثقافة العالمية تأليف لوجيه جارودى
 .3عرض وتحليل لدراسات هننرى فليش اللغوية تأليف د /عبد الصبور شاهين
 .4المستشرقون واآلداب العربية تأليف /عالل الفاسى
 .5اتجاهات المستشرقين فى دراسة الحياة اللغوية :د /محمود فهمى حجازى
 0114713علم اللغة االجتماعي
محــــاضــرات
 3ســاعات معتمدة
الهدف التعليمي :وتهدف الدراسة الى تمكين الدارس من الماانهج الصااحيح فااى دراسااة لغااات
الفئات االجتماعية وأثرها فى مجال علم اللغة العام
المحتوى العلمي:
وتعتماااد الدراساااة علاااى رصاااد الظاااواهر اللغوياااة فاااى مختلاااف الطبقاااات االجتماعياااة ولغاااة
التخاطب بين أفااراد المهنااة الواحاادة واهاام مصااطلحاتهم اللغويااة  ،وعالقااة هااذه اللغااات الفئويااة أو
الطبقية الفئوية أو الطبقية فى إبراز المعنى ووضو الداللة  :والعالقة بين البينة اللغوية والبنيااة
االجتماعية
المـراجـع:
 .1علم اللغة االجتماعي د /محمد أبو الفرط
 .2اللغة والمجتمع د /محمود السعران
 .3اللغة بين الفرد والمجتمع د /عبد الرحمن أيوب

