


















































اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية   
 

 

 
 رؤية ورسالة وأهداف الكلية

الرؤية -أوال  : 

تسعى كلية اآلداب الجامعة االمريكية العالمية إلى تحقيق أهداف التعليم الجامعي  
لليسانس والدراسات المتميز، من خالل نشر ثقافة اإلجادة واإلتقان، في مرحلتي ا

التعليمية؛ والمقررات العليا ويتحقق ذلك من خالل التحديث المستمر للبرامج 
الدراسية والنظم التعليمية؛ لتواكب التطور العالمي ، وتتفق مع المعايير األكاديمية 
القياسية ،وكذا تطوير إدارة الكلية وأقسامها العلمية، عبر التنمية الدائمة لمقررات 
هيئة التدريس ،ومساعديهم ، والعاملين اإلداريين ، والتواصل مع المجتمع المدني 

وأصحاب المصلحة العلمية والعملية فيه ؛ بهدف إعداد خريجين قادرين على 
المنافسة في عالم متغير وسوق عمل ذات احتياجات محددة فضال عن نشر 

وترسيخ القيم األصيلة للمجتمع واالرتقاء بجودة الحياة والسلوك 
اإلنساني،واحترام اآلخر، واالعتراف بحقوق اإلنسان في المعرفة والفكر 

ةوالعقيد . 

 

رسالة الكلية -ثانيا : 

كلية اآلداب الجامعة االمريكية العالمية مؤسسة تعليمية خاصة ، تقدم المتطلبات 
التعليمية والثقافية للطالب والخريجين، من خالل مجموعة من التخصصات، في 

اآلداب واللغات والعلوم االجتماعية واإلنسانية، في مرحلتي الليسانس والدراسات 
ا. وتهدف الكلية إلى نشر المعرفة وتطويرها؛ إلعداد خريجين ذوي مستويات العلي

علمية عالية الجودة، وفق المقاييس العلمية العالمية المعترف بها، في مجاالت 
:اللغات وآدابها ، والتاريخ واآلثار والجغرافيا، والفلسفة وعلم النفس واالجتماع 

راسات الصوتية، والقيام بدور فعال في واألنثروبولوجيا والمسرح والمكتبات والد
البحث العلمي، من خالل أقسامها العلمية ومعاهدها العليا، وما تمنحه من دبلومات 
ودرجات الماجستير والدكتوراه. وتأخذ الكلية على عاتقها مسئولية خدمة المجتمع 

هم و إمداده بالمفكرين والمثقفين والمتعلمين المتميزين واكتشاف الموهوبين من
وإعدادهم ليكونوا طليعة الثقافة والتنوير في المجتمع ،عبر منظومة قوامها 

التكامل بين فروع المعرفة االجتماعية واإلنسانية، وإعداد خريجين متميزين 
لسوق العمل المتاح، محليا? وعربيا? وعالميا? ،والحفاظ على التراث 

جتمعالعلمي وخدمة الم اإلنساني،وترسيخ القيم األخالقية، في التعليم والبحث . 

 : ثالثا أهداف الكلية

 األهداف التعليمية: -أواًل 

 إثراء الحياة األكاديمية والفكرية لتحسين العملية التعليمية ●

إعداد الطالب علميًاوعمليًا في مجاالت التخصص بالكلية،ليكونوا مواطنين صالحين  ●
 ومسؤولين عن تنمية المجتمع وتطوره .
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في التعليم، بتقديم المقررات ذات جودة عالية ، تتفق مع التطور العالمي في االلتزام بالتميز  ●
  مجاالت التخصص بالكلية والتدريب العملي المناسب

ترسيخ التفاعل بين الطالب والكلية والمجتمع، من خالل منحهم الوقت األكاديمي المالئم،  ●
 والتوجيه العملي والعلمي المستمر.

 إدارة الكلية بمستوياتها الرأسية واألفقية.تطبيق النظم الحديثة في  ●

 تطوير الخدمات واألنشطة الطالبية. ●

  

 

 أهداف البحث العلمي: -ثانيًا    

توجيه الباحثين في الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس الى بحوث مبتكرة، تضيف  ●
 واإلنسانية.اآلداب واللغات والعلوم االجتماعية  للمعرفة اإلنسانية، في مجاالت

تشجيع البحوث العلمية الجماعية ذات النوعية المتميزة في المجاالت المذكورة،وعرضها في  ●
 مؤتمرات علمية عالمية المستوى ،وتنشر في مجالت علمية عالمية محكمة.

إعداد باحثين من الخريجين المتميزين ،لديهم مهارات البحث العلمي، والقدرة على استخدام  ●
 التخصص. ثة في مجالالتقنيات الحدي

توفير البيئة العلمية المناسبة ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ؛ليكتسبوا القدرات   ●
 والمهارات البحثية والمهنية.

  

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة: -ثالثاً    

القيام بدور قيادي فعال على مستوى المحافظة واإلقليم، من خالل إجراء بحوث ودراسات  ●
 ت المجتمعية، واقتراح الحلول الممكنة لها.عن المشكال

إيجاد وسائل اتصال فعالة مع الهيئات والمؤسسات العلمية والخدمية ،المحلية واإلقليمية  ●
والوطنية؛ لدراسة القضايا والمشكالت المتعلقة بتخصصات الكلية،وتحقيق التعاون مع كافة 

 ية المتواصلة .الهيئات لتحقيق األهداف المشتركة في التنمية اإلنسان

إعداد دورات وبرامج لتنمية القدرات البشرية في المجتمع ،ورفع مستوى الكفاءات اإلدارية  ●
 على مستوى الكلية والجامعة والمجتمع .

تعزيز التعاون مع المجتمع المدني، وربطه بالكلية،لتحقيق التفاعل اإليجابي معه، والوقوف  ●
 لمية المناسبة لها.المستمر على مشكالته وإيجاد الحلول الع

                          

 الميثاق األخالقي: -رابعا    

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ●

مؤسسة أكاديمية، يعمل أعضاء هيئة التدريس والعاملون بها وفق الجامعة األمريكية العالمية  ●
طنية،والتزامهم بقواعد من إدراكهم لمسؤلياتهم العلمية والمجتمعية والو ميثاق أخالقي، نابع |

 األمانة العلمية، واالستجابة لتطور المجتمع اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا .

لدى أعضاء هيئة التدريس والعاملين اعتقاد راسخ بقيمة تقدم المعرفة،وبالمهام الخاصة  ●
 قدراتهم العلمية، وبحوثهم النظرية والتطبيقية، وفق أقصى درجات  المنوطة بهم؛ لتنمية

 الضبط والتقويم الذاتي في إنتاج المعرفة واستخدامها ونقلها ونشرها .

يشجع أعضاء هيئة التدريس تالميذهم على طلب العلم، وممارسة التفكير الحر المبدع ،من  ●
وأخالقية متكاملة ،كما يحترمون طالبهم، ويلتزمون بدورهم كموجهين  خالل معايير ثقافية 
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ويتجنبون استغاللهم أو التمييز بينهم بأية صورة ،ويشجعون فكريين و مرشدين أكاديميين، 
 المتبعة في البحث العلمي.  حرية البحث، و يحمونها وفق القواعد
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 الدراسات العليا

 

 الدراسات العليا

 :إدارة الدراسات العليا

: - الرؤية
ً
 :أوال

ي تسجيل جميع بيانات طالب الدراسات العليا )الدبلومة،    -
يسىع القسم إىل التحديث عن طريق استخدام الحاسب اآلىلي ف 

، والدكتوراه( وإجراءات اعتمادهم، واستخراج الشهادات المؤقتة ي تتفق مع كيان  والماجستير
واألصلية الخاصة بالدرجة العلمية الت 

وير  .جامعة اإلسكندرية، بحيث تكون الشهادة غير قابلة للي  

كما يأمل القسم ف  إيجاد قاعات للمناقشة غير القاعة الوحيدة المجهزة ، فهناك رسائل بلغات أجنبية وال نجد قاعة مجهزة    -

ونية، علًما بأن المناقشة عالنيةالستقبال وفود أجنبية، بها ترجمة فو  ين ؛ رية أو إلكي  لىك يستفيد من أخطائه جميع الحاض  . 

 :ثانًيا: - الرسالة

عد القسم سجالت القيد الخاصة بالطالب المقيدين والمستجدين، درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه، وتدون بتلك السجالت  يُ

عد القسم مذكرات لمنح الدرجة العلمية بعد التخرج،   ين بها وحسب الجنسيةأسماء الطالب _ حسب األقسام العلمية المقيد ، كما يُ

 .واعتمادها من الجهات المختصة

ا: - التوصيف العام
ً
 -:ثالث

 .تقع هذه الوظيفة عىل رأس قسم الدراسات العليا بالكليات والمعاهد بالجامعة        -

اف المباشر         - عىل أعمال قسم الدراسات العلياوتختص هذه الوظيفة باإلشر . 

 -:الواجبات والمسئوليات

اف مباشر من         - وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أو وكيل المعهد يعمل شاغل الوظيفة بإشر . 

اف عىل العاملير  بالقسم وتوجيههم        -  .اإلشر

 .تطبيق القوانير  واللوائح والتعليمات        -

حات المختلفة بشأن الدراسات العليا، وإعداد خطة الدراسات العليا الخاصة، وعرضها عىل مجلس إدارة الكلية أو المعهد  ِّق  تل   - المقي 

 .أو المركز، وإرسالها إىل الجامعة إلدخالها ف  خدمة الجامعة للدراسات العليا

كلفمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس الكلية ، أو المركز أو المعهد، الت     - الطالب بدراستها،  َّ تتعلق بالمواد المؤهلة أو التكميلية الت  يُ

 .وإعداد جداولها وإعالن هذه الجداول

وط ومواعيد القيد للدراسات العليا        - اف عىل اتخاذ إجراءات اإلعالن عن شر  .اإلشر

ي طلبات االلتحاق بالدراسات العليا         -
اف عىل األعمال الخاصة بتلق  ، واتخاذ إجراءات القيد لمن يستقر الرأي عىل قبوله اإلشر . 
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ها        - اف عىل قيد الطالب وصحائف أحوالهم، وملفاتهم، وسجالت الجوائز والمنح والتأديب وغير  .اإلشر

اف عىل اتخاذ إجراءات تسجيل البحوث للدكتوراه أو الماجستير         -  .اإلشر

اف عىل إجراءات تشكيل ل        - جان الحكم عىل الرسائل العلمية، وإرسالها الجامعة لالعتماداإلشر . 

اف عىل إعداد البيانات المطلوبة، والخاصة بشئون الدراسات العليا        -  .اإلشر

اف عىل اإلجراءات الخاصة بامتحانات طالب الدراسات العليا وإبالغ النتائج        -  .اإلشر

اف عىل القرارات الخاصة        - ، واتخاذ إجراءات اعتمادها اإلشر بمنح درجات الماجستير . 

اف عىل مراجعة حاالت إعادة القيد وعرضها التخاذ القرارات بشأنها        -  .اإلشر

 .متابعة إعداد المذكرات الخاصة بشئون الدراسات العليا، وعرضها، وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها        -

اف عىل استخراج ا        - ا للقواعد المقررةاإلشر
ً
لشهادات الت  يطلبها الخريجون طبق . 

 .القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة        -
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 التعليم المفتوح

 
 التعليم المفتوح

 :هيكل ومحتويات البرنامج-1   

ساعة معتمدة في  15ساعة معتمدة في ثمانية فصول دراسية بواقع  120يتم منح درجة الليسانس في اآلداب بعد دراسة       

 :كل فصل دراسي في أحد البرامج التالية

شعبة اللغة التركية  –شعبة اللغة الفرنسية والترجمة  –اللغة اإلنجليزية والترجمة أوالً: برنامج اللغات والترجمة ) شعبة 

الذي يعقد بمعرفة الكلية والذي  أن يجتاز الطالب االمتحان التحريري والشفهي،  لاللتحاق بهذا البرنامج  ويشترط والترجمة(

أو اللغة الفرنسية أو اللغة التركية حسب الشعبة التي   جليزيةيتضمن مهارات القراءة والفهم والكتابة باللغة األجنبية)اللغة اإلن

 .( التحق بها الطالب

 –كتابة –ويهدف البرنامج إلى : تطوير مهارات الطالب في اللغات االنجليزية أو الفرنسية أو التركية )قراءة   

باإلضافة إلى تعريفهم بحضارة وآداب هذه اللغات للتواصل مع اآلخر  سمع( . 

 : : برنامج الدراسات الفلسفية والسياسيةثانياً 

ويهدف البرنامج إلى :الدخول إلى عالم القيم :الحق والخير والجمال والتعرف على نظرياته المعاصرة، وتناول قضايا الفكر 

 السياسي الملحة في عالمنا العربي والغربي

ةثالثاً : برنامج الدراسات االجتماعية و سوسيولوجيا العالقات الدولي : 

ويهدف البرنامج إلى : تحقيق المعرفة المطلوبة في مجال الدراسات االجتماعية، و سوسيولوجيا العالقات الدولية؛ إلتاحة 

للعمل في هذه المجاالت  الفرصة أمام خريجي القسم . 

 :رابعاً:برنامج الدراسات النفسية والسلوكية

خصصة في هذا المجال وإعداد كوادر مهنية قادرة علي العمل في تزويد الدارسين بالمعلومات المت  ويهدف البرنامج إلى :

 .مجال اإلرشاد النفسي والعالج السلوكي

 :خامساً: برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية

ة سوق إلى :تحقيق معرفة علمية أصيلة ومهارات حديثة، وفتح مجاالت جديدة أمام خريجي القسم؛لتلبية حاج البرنامج ويهدف

 العمل في مجاالت المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية

 :سادساً : برنامج تكنولوجيا المعلومات والمكتبات

إعداد كوادر متخصصة ومدربة على العمل الفنى واإلدارى بمؤسسات المعرفة، حيث يؤهل البرنامج   ويهدف البرنامج إلى

ع التعامل مع أدوات تكنولوجيا المعلومات ويفتح له مجاالت العمل في جميع الدارس للعمل كأخصائي معرفة رقمية، يستطي

أنواع المؤسسات العاملة في مجال المعلومات والمعرفة )إنتاجاً وتنظيماً واسترجاعاً( مثل المكتبات ومراكز المعلومات ، 

نواعها، ومراكز التوثيق وحفظ التراث وشركات إنتاج النظم اآللية للمكتبات ومراكز المعلومات، ومؤسسات النشر بمختلف أ

 الرقمي

 .ويعد المستوى األول عاماً بالنسبة للبرامج الستة السابقة
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 الدرجات العلمية

 

الجامعة األمريكية العالمية : –تمنح كلية اآلداب     

 

الدبلومات المهنية والتخصصية. – 1         

 

درجة الدكتوراه في اآلداب . -3     درجة الماجستير في اآلداب. – 2         

 

 

مواعيد الدراسة:   

يقسم العام الدراسي إلى ثالثة فصول دراسية:         

 

فصل الخريف -1           (Autumn Semester)  أسبوًعا ويبدأ من  15مدته

 األسبوع الثالث من سبتمبر.

فصل الربيع -2           (Spring Semester)  أسبوًعا ويبدأ من  15مدته

 األسبوع الثاني من فبراير.

فصل الصيف -3           (Summer Semester) ( أسابيع  8اختياري( مدته 

األسبوع األول من يوليو. ويبدأ من  

 

نظام الدراسة:   

يقوم النظام الدراسي في الكلية على أساس نظام الساعات المعتمدة )الوحدات     

دراسيين مدة كل منهما خمسة عشر دراسية(، وتنقسم السنة الدراسية إلى فصلين 

مي أن أسبوًعا بما فيها أسبوع لالمتحانات التطبيقية والشفهية. ويجوز للقسم العل

يقرر إضافة فصل دراسي ثالث )صيفي( مدته ثمانية أسابيع وفًقا لحالة الدارسين 

 وأعضاء هيئة التدريس.

 

 

الساعة المعتمدة:   

الساعة المعتمدة )الوحدة( هي وحدة قياس دراسية لتحديد وزن كل مقرر     

 بالنسبة إلى المقررات األخرى، وهي تعادل محاضرة نظرية مدتها ساعة واحدة

في األسبوع أو درس تطبيقي، أو تدريبات معملية أو إكلينيكية مدتها ساعتان في 

األسبوع، أو فترة تدريبات تطبيقية ميدانية مدتها أربع ساعات في األسبوع طوال 
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 .الفصل الدراسي

 

 :تحويل الساعات المعتمدة

يسمح  المعهد  بعد موافقة مجلس الكلية وبناء على اقتراح مجلس القسم/      
للطالب بتحويل عدد من الساعات المعتمدة سبق له أن درسها في جامعة أخرى 
على أن تكون من بين متطلبات الحصول على الدرجة وأن يكون قد نجح فيها 

 :أو ما يعادلها بشرط(C) بتقدير ال يقل عن

( % من مجموع الساعات الدراسية 30أال يزيد مجموع الساعات المحولة عن   أ(
للحصول على الدرجةالالزمة  ، 

ب( أال تكون قد احتسبت له وحصل بموجب دراستها على شهادة أو درجة )
 ،علمية أخرى

ج( ال تدخل تلك الساعات المعتمدة المحولة من جامعة أخرى في حساب )
 .GPA المتوسط التراكمي للدرجات

يسمح للطالب المسجل في أحد برامج الدراسات العليا بالجامعة االمريكية -1
على  ( (C العالمية أن يحول أي عدد من الساعات المعتمدة التي نجح فيها بتقدير

األقل و ما يعادله سبقوأن درسها في جامعة اإلسكندرية في برنامج التعليم 
المستمر أو برنامج لم يستكمل إلى أي من برامج الدراسات العليا التي يرغب في 

طلبات البرنامج وتدخل هذه الساعات االلتحاق بها إذا كانت هذه المقررات من مت
 .GPA في حساب المتوسط التراكمي للدرجات

 

 

 

 

 

 



النفس علم قسم) اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية )  
 

 

 
 اللوائح الدراسية

 
 

 لوائح التقدم فى برنامج الليسانس  وإكماله -   

 : السنة األوىل

 لالئحة الكلية فى قواعد القبول *
ً
 عىل شهادة الثانوية العامة ، أو ما يعادلها .   ) وفقا

ً
 . ( أن يكون الطالب حاصال

 . أن يكون الطالب سليم الحواس وخاصة الحواس التى تتعلق بتعلم اللغات السمع والنطق *

 : السنة الثانية

ى من مقررات الفرقة األوىل *  فيما ال يزيد عن مقرر ين دراسيي 
ً
 ينقل الطالب من الفرقة األوىل إىل الفرقة الثانية إذا نجح فى جميع مقررات الفرقة األوىل ، أو إذا كان راسبا

. 

ية * كية – الفارسية – العبر قية ) البى ي إحدى اللغات الشر
 . ( يختار الطالب برنامج التخصص فى

 : السنة الثالثة

ى من مقررات الفرقة  *  فيما ال يزيد عن مقررين دراسيي 
ً
ينقل الطالب من الفرقة الثانية إىل الفرقة الثالثة  إذا نجح فى جميع مقررات الفرقة الثانية ، أو إذا كان راسبا

 . الثانية أو من الفرقة األوىل ، أو مقرر من الفرقة الثانية مع مقرر آخر من الفرقة األوىل

 : السنة الرابعة

ى من مقررات الفرقة الثالثة  *  فيما ال يزيد عن مقرر ين دراسيي 
ً
ينقل الطالب من الفرقة الثالثة إىل الفرقة الرابعة إذا نجح فى جميع مقررات الفرقة الثالثة أو إذا كان راسبا

ى فيما ال يزيد عن مقررين ي شهر سبتمبر امتحان لطالب الفرقة الرابعة الراسبي 
 . أو من أى فرقة أدنى ، أو مقرر من الفر قة الثالثة مع مقرر آخر من فرقة أدنى . ويعقد فى

ي برنامج الماجستب  أو الدكتوراه
 : متطلبات القبول فى

 عىل ليسانس اآلداب من قسم علم النفس  بتقدير جيد -            
ً
 أن يكون الطالب حاصال
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 اللوائح الدراسية

 : )أ( مرحلة الليسانسالمقررات وتعديالتها فى مرحلتى الليسانس والدراسات العليا

 تقدمت التخصصات المختلفة فى القسم بعدد من المقترحات على النحو التالى

 تعديل الالئحة الخاصة بفرعى التاريخ القديم واآلثار المصرية            

------------ 

-
       

 ساعات 3تحويل الساعات الدراسية لكافة المقررات إلى 

-
       

 الفصل بين تخصصى اآلثار فى مادة المدخل إلى علم اآلثار بالفرقة األولى إلى مادتين مستقلتين

-
       

 فصل تاريخ إفريقيا إلى مادتين )قديم / إسالمى(

-
       

وإيران فصل أول / سوريا وآسيا الصغرى شرق أدنى الفرقة الثالثة توزع على الترمين )العراق 

 فصل ثانى(

    شعبة اآلثار

 الفرقة الثانية

-
       

 فصل الفنون عن العمارة فى مادتين

 الفرقة الثالثة

-
       

 فصل الفنون عن العمارة فى مادتين

-
       

 واقتصادية( الحضارة المصرية القديمة تنقسم إلى مادتين )نظم سياسية وإدارية( و )نظم اجتماعية

 الفرقة الرابعة

-
       

 حذف مادة النصوص الديموطيقية

-
       

 أضافة حضارة الشرق األدنى القديم )سوريا وآسيا الصغرى(

 درجتا الماجستير والدكتوراه

 شعبة التاريخ القديم .1

 ساعة معتمدة( 32أوالً : درجة الماجستير )

1-
   

 ساعة معتمدة( 16المقررات األساسية )

 المقررات المقترحة

 مناهج البحث فى التاريخ القديم -1

 (1آثار مصرية قديمة ) -2

 (1نصوص تاريخية بلغة أوربية ) -3



(  التاريخ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

 (1اللغة المصرية القديمة ) -4

 موضوع خاص فى الحضارة المصرية القديمة -5

2-
  

 ساعات( 8المقررات االختيارية )

 المقررات المقترحة

 المصرى القديممصادر التاريخ  -1

 موضوع خاص فى تاريخ سوريا القديم -2

 موضوع خاص فى تاريخ الجزيرة العربية -3

 موضوع خاص فى تاريخ إيران القديم -4

 موضوع خاص فى آثار شمال إفريقيا القديم -5

 موضوع خاص فى تاريخ مصر القديمة -6

 موضوع خاص فى تاريخ وحضارة العراق القديم -7

 خاص فى تاريخ وحضارة شرق آسيا القديمموضوع  -8

 ساعة معتمدة( 42ثانيأ : الدكتوراه )

 ساعة معتمدة( 6المقررات األساسية ) -1

 المقررات المقترحة

 (2آثار مصرية قديمة ) -1

 العصور الحجرية و ما قبل األسرات -2

 تاريخ أفريقيا القديم -3

 مصر القديمة وحوض البحر األبيض المتوسط -4

 ( شعبة اآلثار المصرية2)

 ساعة معتمدة( 32أوالً : درجة الماجستير )

 ساعة معتمدة( 16المقررات األساسية ) -1

 المقررات المقترحة

 بدالً من نصوص هيروغليفية      (1نصوص هيروغليفية ) -1

موضوع خاص   بدالً من   موضوع خاص فى حضارة الشرق األدنى القديم

 القديمةفى حضارة سوريا 

 بدالً من آثار الجزيرة العربية   (1آثار مصرية قديمة )

 ساعات معتمدة( 8يختار الطالب )  ساعات( 8المقررات االختيارية ) -2

 المقررات المقترحة

 بدالً من اللغة السومرية         لغة سومرية أو أكدية -1

 بدالً من اللغة األكدية     (2نصوص هيروغليفية ) -2

بدالً من عالقات الجزيرة العربية بالشرق    آثار ما قبل التاريخ فى مصر -3

 األدنى القديم
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 بدالً من العمارة فى العراق القديم  العمارة والفنون فى العراق القديم -4

مناظر ونصوص المقابر المصرية القديمة بدالً من الفنون الصغرى فى  -5

 العراق القديم

 وشرق آسيا آثار إيران القديمة -6

 ساعة معتمدة( 42ثانياً : درجة الدكتوراه )

 ساعة معتمدة( 12المقررات األساسية ) -1

 المقررات المقترحة

 بدالً من الفن فى العصر المتأخر    (2آثار مصرية قديمة ) -1

 ساعات( 6يختار الطالب )  ساعات( 6المقررات االختيارية ) -2

 المقررات المقترحة

 بدالً من المعابد المصرية فى العصر المتأخر   الجزيرة العربيةآثار  -1

موضوع خاص فى العمارة المصرية القديمة فى العصر المتأخر بدالً من  -2

 المقابر المصرية فى العصر المتأخر

نصوص   بدالً من  العالقات الدولية بين دول الشرق األدنى القديم -3

 ديموطيقية

بدالً من إدارة المتاحف والمعارض )قسم   تصوص هيراطيقية -4

 األنثروبولوجيا(

 التعديالت المقترحة على مواد التاريخ اإلسالمى والحضارة اإلسالمية مرحلة الليسانس     

 عددالساعات أسم المادة الفصل الدراسى الفرقة الشعبة

 األولى أوال : التاريخ العام
 األول

 الثانى

 تاريخ الدولة العربية -

تاريخ الدولة  -

 العباسية

3 

3 

 الثانية  
 األول

 الثانى

الرحالة  -

والجغرافيون 

 المسلمون

تاريخ مصر  -

 اإلسالمية

تاريخ الدول  -

اإلسالمية فى 
المشرق االيرانى 

 والتركى

3 

3 

3 

 الثالثة  
 األول

 الثانى

تاريخ األيوبيين  -

 والمماليك

تاريخ أفريقيا  -

3 

3 
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 اإلسالمى

تاريخ وحضارة  -
اإلسالم فى الهند 

 والصين

نصوص تاريخية  -

بلغة أوروبية حديثة 

 )إسالمى(

 مادة االنتساب -

3 

3 

2 

 الرابعة  
 األول

 الثانى

تاريخ المغرب  -

 اإلسالمى

تاريخ االسكندرية  -

 اإلسالمية

الحضارة   -

 اإلسالمية

المكتبة التاريخية  -

ومناهج البحث 

 )اسالمى(

تاريخ األندلس  -

 اإلسالمية

3 

3 

3 

3 

3 

 الفرقة الثانية  شعبة اآلثار المصرية

ساعة + تخصص  2فصل مادة تاريخ مصر اإلسالمى والحديث إلى تاريخ مصر اإلسالمية بواقع 

 التاريخ الحديث

 لدراسات العليا )نظام الساعات المعتمدة(ا                            

 التاريخ اإلسالمى والحضارة اإلسالميةالتعديالت المقترحة على مقررات شعبة 

------------------ 

    ساعة معتمدة( 32أوالً : درجة الماجستير )

 ساعة معتمدة(16المقررات األساسية ) –أ 

   الساعات فى األسبوع     

 الساعات المعتمدة تطبيقى  محاضرة  المقررات             

 اإلسالمىدراسة فى مصادر التاريخ         -

 منهج وقاعة بحث        -

 لغة تخصصية حديثة )أ(        -

 فارسى( -تركى -أسبانى –)أردو         -

 موضوع خاص فى تاريخ المغرب واألندلس        -

2 

2 

2 

2 

2 

- 

- 

2 

3 

2 

2 

3 
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 دراسة فى المعالم التاريخية        -

 لمدينة اإلسكندرية اإلسالمية

 (Eحديثة)  نصوص تاريخية بلغة أوربية -

2 

3 

2 

- 

3 

3 

 ساعات معتمدة( 8)  ب _ المقررات األختيارية

   الساعات فى األسبوع     

 الساعات المعتمدة تطبيقى  محاضرة  المقررات             

 العالقات بين المشرق اإلسالمى وأوربا        -

 المسيحية

 العالم اإلسالمى فى العصر العباسى        -

 موضوع خاص فى تاريخ المغول        -

 الجيش واألسطول المصرى فى العصر اإلسالمى        -

موضوع خاص فى تاريخ الدول اإلسالمية فى         -
 المشرق اإلسالمى

 I موضوع خاص فى الحضارة اإلسالمية        -

 موضوع خاص فى تاريخ مصر اإلسالمية -

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 ساعة معتمدة( 42ثانياً : درجة الدكتوراه )                     

 ( ساعة معتمدة12المقررات اإلساسية ) -أ

   الساعات فى األسبوع     

 الساعات المعتمدة تطبيقى  محاضرة  المقررات             

 II موضوع خاص فى الحضارة اإلسالمية

إسالمية بلغة أوروبية نصوص تاريخية          -

 حديثة

   لغة تخصصية حديثة )ب(         -

 فارسى()ب( –تركى   -أسبانى   -)أردو 

موضوع خاص فى العصر األيوبى          -

 والمملوكى

 المرأة فى العصر اإلسالمى )شرقاً وغرباً(         -

2 

3 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

2 

- 

2 

3 

2 

3 

2 

 معتمدة( ساعات 6المقررات االختيارية ) –ب 

   الساعات فى األسبوع     

 الساعات المعتمدة تطبيقى  محاضرة  المقررات             

 الفرق الدينية والسياسية فى العالم اإلسالمى         -

 موضوع فى تاريخ أفريقيا والسودان         -

3 - 3 
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 الرحالة والجغرافيون فى العصر اإلسالمى         -

 فى االمارات العربيةموضوع خاص          -

 فى بالد العراق والشام

 موضوع خاص عن العالقات بين         -

 الغرب اإلسالمى وأوروبا المسيحية

3 

3 

3 

3 

- 

- 

- 

- 

3 

3 

- 

3 

 مقترحات فرع تاريخ العصور الوسطى لمواد مرحلة الليسانس فى السنوات األربع      

 السنة األولى

 ساعات 3                   أوربا فى العصور الوسطىتاريخ     الفصل األولى

 ساعات 3           المكتبة التاريخية ومناهج البحث )وسيط(                  

 ساعات 3                                مصادر التاريخ الوسيط                  

 السنة الثانية

 ساعات 3               زنطيةتاريخ االمبراطورية البي       الفصل األول

 ساعات 3   العالقات الحضارية بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى                  

 ساعات 3                        تاريخ مصر البيزنطية      الفصل الثانى

 ساعات 3  نصوص تاريخية بلغة أوربية حديثة )وسيط(                   

 السنة الثالثة

 ساعات 3                  حضارة أوربا فى العصور الوسطى       الفصل األول

 ساعات 3              تاريخ دولة أرمينيا فى العصور الوسطى       الفصل الثانى

 ساعات 3                       حضارة االمبراطورية البيزنطية                    

 السنة الرابعة

 ساعات 3                                عصر الحروب الصليبية       األولالفصل 

 ساعات 3              البابوية واالمبراطوية فى العصور الوسطى                    

 ساعات 3                                          أوربا والمغول         لفصل الثانى

 ساعة 2        الة والجغرافيون األوربيون فى العصور الوسطىالرح                  

 ساعات 3                           المتأخرة  تاريخ الحروب الصليبية                   

                         

 لدراسات العليا )نظام الساعات المعتمدة(ا                         

 مقررات التاريخ الوسيطالتعديالت المقترحة على 
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-------- 

 ال تعديل بالدراسات العليا فى تخصص التاريخ الوسيط

 مقترحات فرع تاريخ حديث ومعاصر لمواد مرحلة الليسانس              

                             -------------- 

 ساعات 4    الفرقة األولى                تاريخ العالم العربى الحديث والمعاصر -1

 ساعات 3     الفرقة الثانية                      تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر -2

 ساعات 4      الفرقة الثانية                      تاريخ الشعوب اإلسالمية الحديثة -3

 ساعات 3      الفرقة الثانية                           وثائق ومخطوطات )حديث( -4

 ساعات 3       الفرقة الثالثة              تاريخ الشرق األقصى الحديث والمعاصر -5

 ساعات 3      الفرقة الثالثة                                       التاريخ األمريكى -6

 ساعات 3       الفرقة الثالثة                       20،19تاريخ أوربا فى القرنين  -7

 ساعات 3      الفرقة الرابعة                    ات الدولية والقضايا المعاصرةالعالق -8

 ساعات 3      الفرقة الرابعة                المكتبة التاريخية ومناهج البحث )حديث( -9

 ساعات 3  الرحالة األوربيون إلى الشرق اإلسالمى فى العصر الحديث الفرقة الربعة -10

 ساعات 4      الفرقة الرابعة                         حديث والمعاصرتاريخ مصر ال -11

 ساعات 3    الفرقة الرابعة             نصوص تاريخية بلغة أوربية حديثة )حديث( -12

 ساعات 3    الفرقة الرابعة                                      تاريخ أفريقيا الحديث -13

 ساعة 2                                                                مادة االنتساب -14

 بالنسبة للشعب

 شعبة اآلثار المصرية

   ساعات 3                 تاريخ وآثار مصر فى العصر الحديث والمعاصر -1

 شعبة اآلثار اإلسالمية

 ساعة 2          الفرقة الثالثة               تاريخ مصر الحديث والمعاصر -1

 ساعة 2           الفرقة الثانية                         تاريخ الدولة العثمانية -2

 تاريخ حديث ومعاصر دراسات عليا                           

 إنشاء شعبة "الدراسات العثمانية" فى مرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة

                                  ------------ 
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ً من الحرص على مسايرة التطورات الحديثة والمعاصرة فى الدراسات التاريخية،              انطالقا

وتلبية الحتياجات المجتمع فى تخريج كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع المتغيرات سريعة اإليقاع 

 فى العالقات الدولية.

وتأكيداً على دور علم التاريخ بأنه علم المستقبل، وتصحيحاً للمفاهيم الخاطئة بأن التاريخ علم           

ألزمات مضت وعصور انقضت، وتفعيالً لدور الجامعة فى خدمة المجتمع اقتراح إنشاء "شعبة 

ا، تهدف إلى للدراسات العثمانية" إلى جانب شعبة التاريخ الحديث والمعاصر فى مرحلة الدراسات العلي

تحسين أداء الذين يدرسون عالقات مصر بالدولة العثمانية وهى عالقات وطيدة امتدت لفترات طويلة، 

ً للوقوف على أثر التجارب السابقة فى العالقات التاريخية على الواقع الحاضر  وتهيئتهم ذهنيا

 والمستقبل المنتظر.

  أو من الجامعة االمريكية العالمية يقبل فى الشعبة الطالب الحاصل على درجة الليسانس / البكالوريوس من

 إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات بتقدير "جيد" على األقل

  عليها فى مدة الدراسة فى الشعبة فصلين دراسيين يمنح بعدها الطالب المستوفى لكافة الشروط المنصوص

جامعة اإلسكندرية بنظام الساعات المعتمدة الدرجة التى تؤهله للتسجيل للماجستير –الئحة كلية اآلداب   

 ( ساعة معتمدة من المقررات التالية :24ينجز الطالب فيها بنجاح عدد )

 أوالً : المواد اإلجبارية :

 ساعة 2 تاريخ الترك فى آسيا

 ساعات 3 تاريخ الدولة العثمانية

 ساعات 3 مخطوطات مصر العثمانية وتحقيقها

 ساعات 3 الوثائق التاريخية العثمانية فى األرشيفات العثمانية والعربية

 ساعات 3 لغة عثمانية وترجمة

 ساعة 2 الدولة العثمانية والحركات اإلسالمية

 ساعة 2 لغة أوروبية حديثة ونصوص

 ساعة 16 المجمـــــــــــــــــــــــــوع

 ساعات معتمدة( 8ثانياً : المواد االختيارية )يختار الطالب منها 

 ساعة 2 تاريخ المسألة الشرقية

 ساعة 2 الثقافة والفنون والعمارة العثمانية

 ساعة 2 الوثائق التاريخية العثمانية فى األرشيفات األوروبية

 ساعة 2 تاريخ تركيا المعاصر وعالقتها الدولية

 ساعة 2 العثمانية بدول أوروبا والبحر المتوسطعالقات الدولة 

 ساعة 2 لغة تركية حديثة وترجمة

 ساعة 12 المجمــــــــــــــوع

 مقترحات تعديل مواد شعبة اآلثار اإلسالمية                              

                                    ------------ 

 الترم األول            الفرقة الثانية



(  التاريخ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

 ساعات 3العمارة اإلسالمية فى مصر من الفتح اإلسالمى إلى نهاية العصرالفاطمى  -1

 ساعات 3               تاريخ مصر اإلسالميةإلى نهاية العصر الفاطمى -2

 ساعتان                        خط عربى إلى نهاية العصر الفاطمى -3

 ساعتان                  ر الفاطمىمسكوكات إسالمية إلى نهاية العص  -4

 ساعات 3                                           فنون مشرق )ايران( -5

 ساعتان                                    نصوص آثارية بلغة أوربية -6

 ساعتان                               )تدريبات ميدانيه(  تدريب عملى -7

 زخرفية فى مصر من الفتح االسالمى وحتى نهاية العصر االخشيدىالفنون ال -8

 ساعات 3                                                                      

 ساعات 3                                             مكتبة آثارية )مشرق ( -9

 الترم ثانى            الفرقة الثانية

 ساعات 3                        زخرفية حتى نهاية العصر الفاطمى فنون -1

 ساعات 3                                    عمارة اسالمية مشرق اسالمى -2

 ساعات 3                               )المدرسة العربية(  تصوير اسالمى -3

 ساعات 3                                   ميدانية(تدريب عملى )تدريبات  -4

 ساعات 3                                                 آثار مصرية قديمة -5

 ساعتان           قراءات آثارية باللغة الفارسية )باالشتراك مع لغات شرقية( -6

 ساعات 3                     العمارة اإلسالمية فى مصر فى العصر الفاطمى -7

 ساعات 3                                 الفنون الزخرفية فى الشرق االقصى -8

 الترم األول            الفرقة الثالثة

 ساعتان                        ) أيوبى و مملوكى (    تاريخ مصر االسالمية-1

 ساعتان                                                        رسم معمارى -2

 ساعات 3                                   نصوص آثارية بلغة أوربية حديثة -3

 ساعتان                                       تدريب عملى )تدريبات ميدانية( -4

 ساعات 3                                   تصوير إسالمى )مغولى وتيمورى( -5

 ساعات 4                 عمارة مصر االسالمية فى العصر المملوكى البحرى -6

 ساعات 3                                         مكتبة آثارية إسالمية )مصر( -7



(  التاريخ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

 ساعتان         قراءات آثارية باللغة التركية )باالشتراك مع قسم لغات شرقية( -8

 ساعتان                                       تاريخ وحضارة المشرق اإلسالمى -9

 ترم ثانى         الفرقة الثالثة

 ساعات 3                         الفنون الزخرفية فى العصر األيوبى والمملوكى -1

 ساعات 3                            خط عربى فى العصرين األيوبى والمملوكى -2

 ساعتان                     رين األيوبى والمملوكىمسكوكات إسالمية فى العص -3

 ساعتان                                                       تاريخ عام الفنون -4

 ساعتان                                         تدريب عملى )تدريبات ميدانية( -5

 ساعات 3                  ىعمارة مصر االسالمية فى العصر المملوكى الجركس -6

 ساعات 3                                                 حفائر ومتاحف إسالمية -7

 ساعات 3                               آثارمدينة اإلسكندرية فى العصراإلسالمى -8 

 ترم أول         الفرقة الرابعة

 ساعات 4                                    الفنون الزخرفية اإلسالمية )مغرب( -1

 ساعات 4                                              العمارة اإلسالمية )مغرب( -2

 ساعتان                                             خط عربى )مغرب وأندلس( -3

 ساعات 3                                     مسكوكات إسالمية )مغرب وأندلس( -4

 ساعتان                                                  تاريخ المغرب اإلسالمى -5

 ساعتان                                             قراءات آثارية باللغة اإلسبانية -6

 ساعتان                                          تدريب عملى )تدريبات ميداانية( -7

 ساعتان                                                           تصوير عثمانى -8

 ساعات 3                                           مكتبة آثارية إسالمية )مغرب( -9

 ترم ثانى       الفرقة الرابعة

 ساعات 4                                   الفنون الزخرفية االسالمية )أندلس( -1

 ساعات 4                                                عمارة إسالمية )أندلس( -2

 ساعتان                                  نصوص آثارية باللغة األوربية األولى -3

 عتانسا                                        تدريب عملى )تدريبات ميدانية( -4

 ساعات 4     عمارة مصر اإلسالمية فى العصر العثمانى وعصر أسرة محمد على -6    



(  التاريخ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

 ساعتان              الفنون الزخرفية فى العصر العثمانى وعصر أسرة محمد على -7

 ساعات 4                                                            تصوير أندلسى -8

 ساعتان                                                             ندلستاريخ األ -9    

 



( علم االجتماع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

 
 

 قسم االجتماع

 يمنحًالقسمًدبلوماتًمهنيةًفي:ً-أولاً

 ·دبلومًالتنميةًالمهنية. 
 ·دبلومًالرأيًالعام. 

اً  يمنحًالقسمًدرجتيًالماجستيرًوًالدكتوراهًفي:ً-ثانيا

 .الجتماع .1
 .التصالًوًاإلعالم .2

 · ساعةًمعتمدة22ًدرجةًالماجستيرً) ) 

 · ساعةًمعتمدة42ًدرجةًالدكتوراهً) ) 

 الدبلوماتًالمهنية:ً-أولاً

ساعةًمعتمدة24ًدبلومًالتنميةًالجتماعيةً) .1 ) 

المقراتًاألساسيةً)  ساعةًمعتمدة(16ًأولًا

الرقم 

 الكودي

الساعات  تطبيقي محاضرة المقررات

 المعتمدة

متطلب 

 سابق

علم االجتماع الريفي و  

 الحضري

3 2 4 - 

المجتمعات الجديدة و  

 المستحدثة

2 - 2 - 

التنمية سياسات  

 االجتماعية

2 - 2 - 

 - 3 - 3 اقتصاديات التنمية 

 - 3 - 3 إحصاء ومناهج البحث 

موضوع خاص في  

 التنمية االجتماعية

2 - 2 - 

اً  ساعاتًمعتمدة(8ًالمقرراتًالختياريةً)ً-ثانيا

 ساعاتًمعتمدة(8ًيختارالطالبً)ًًً

الرقم 

 الكودي

الساعات  تطبيقي محاضرة المقررات

 المعتمدة

متطلب 

 سابق



( علم االجتماع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

االرشاد الحضري و  

 اإلعالمي

2 - 2 - 

 - 2 - 2 قضايا التنمية السياسية 

البناء الطبقي في  

 المجتمعات النامية

2 - 2 - 

 - 2 - 2 علم اجتماع التنمية 

التغير و دراسات  

 المستقبل

2 - 2 - 

 - 2 - 2 الثقافات الفرعية 

قضايا ومشكالت التنمية  

 الحضرية

2 - 2 - 

اإلسكان ومشكالت  

 العشوائيات

2 - 2 - 

الصناعات الصغيرة و  

 الحرفية

2 - 2 - 

ساعاتًمعتمدة8ًدبلومًالرأيًالعام)ً .1 ) 

 ساعةًمعتمدة(16ًالمقرراتًاألساسيةً)ًً-أولاً

الرقم 

 الكودي

الساعات  تطبيقي محاضرة المقررات

 المعتمدة

متطلب 

 سابق

 - 2 - 3 نظريات الرأي العام 

 - 2 - 2 الرأي العامقياس  

وسائل اإلعالم و الرأي  

 العام

3 - 3 - 

الرأي العام في النظم  

 السياسية المختلفة

3 - 3 - 

القيم و االتجاهات  

 االجتماعية

3 - 3 - 

موضوع خاص في الرأي  

 العام

2 - 2 - 

اً  ساعاتًمعتمدة(8ًالمقرراتًالالختياريةً)ًً-ثانيا



( علم االجتماع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

 معتمدة(ساعات8ًًيختارالطالبً)ًًًً

الرقم 

 الكودي

الساعات  تطبيقي محاضرة المقررات

 المعتمدة

متطلب 

 سابق

 - 2 - 2 الرأي العلم و االيديولوجيا 

تكنولوجيا اإلتصال في  

 مجال الرأي العام

2 - 2 - 

 - 2 - 2 إحصاء إعالمي 

التغير ودراسات  

المستقبل)دبلوم التنمية 

 االجتماعية(

2 - 2 - 

االجتماعية و القوي  

 تشكيل الرأي العام

2 - 2 - 

 - 2 - 2 الرأي العام و صنع القرار 

 درجتا الماجستير و الدكتوراه -ثانيا  

 :تخصص االجتماع .1

 ساعة معتمدة( 22درجة الماجستير )  -أوال  

-أ
       

 ساعة معتمدة( 16المقررات األساسية ) 

الرقم 

 الكودي

الساعات  تطبيقي محاضرة المقررات

 المعتمدة

متطلب 

 سابق

االتجاهات الحديثة و  

المعاصرة في نظرية علم 

 االجتماع

2 - 2 - 

علم االجتماع وقضايا  

 التنمية المستدامة

2 2 4 - 

تراث علم االجتماع )  

فرنسي، إنجليزي،إيطالي، 

 ياباني، صيني(

2 - 2 - 

االتجاهات الحديثة و  

المعاصرة في منهجية 

 البحث االجتماعي

2 - 2 - 



( علم االجتماع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

المعاجة االحصائية  

 للبحوث االجتماعية

2 - 2 - 

القضايا السياسية  

 المعاصرة

2 - 2 - 

موضوع خاص في علم  

 (1االجتماع)

2 - 2 - 

 ساعاتًمعتمدة(8ًالمقرراتًالختياريةً)ً   -ب

 ساعاتًمعتمدة(8ًيختارًالطالبً)ًًًًًًً

الرفم 

 الكودي

الساعات  تطبيقي محاضرة المقررات

 المعتمدة

متطلب 

 سابق

كيفية كتابة الرسالة  

 العلمية

2 - 2 - 

استخدام الحاسب اآللي في  

 العلوم االجتماعية

2 - 2 - 

المناهج الكيفية في العلوم  

 االجتماعية

2 - 2 - 

 - 2 - 2 مجتمع المعرفة 

المشكالت االجتماعية و  

 السلوك االنحرافي

2 - 2 - 

 - 2 - 2 العولمة والهوية الثقافية 

علم االجتماع و إدارة  

 األزمات

2 - 2 - 

 ساعات معتمدة( 8عدد ساعات رسالة الماجستير )            

اً  ساعةًمعتمدة(42ًدرجةًالدكتوراهً)ًً-ثانيا

 ساعةًمعتمدة(12ًالمقرراتًاألساسيةً)ً       -أ

الرقم 

 الكودي

الساعات  تطبيقي محاضرة المقررات

 المعتمدة

متطلب 

 سابق

دراسات متقدمة في  

منهجية البحث في العلوم 

 االجتماعية

3 2 4 - 



( علم االجتماع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

االتجاهات النقدية في علم  

 االجتماع

3 2 4 - 

موضوع خاص في علم  

 (2االجتماع )

3 2 4 - 

 ساعاتًمعتمدة(6ًالقرراتًالختياريةً)ً   -ب

 ساعاتًمعتمدة(6ًيختارًالطالبً)ًًًًًًًًً

الرقم 

 الكودي

الساعات  تطبيقي محاضرة المقررات

 المعتمدة

متطلب 

 سابق

التحليل السوسيو لوجي  

 لبنية المجتمع المصري

3 - 3 - 

أخالقيات البحث في  

 العلوم االجتماعية

3 - 3 - 

 - 3 - 3 التنظيمات االجتماعية 

 ساعة معتمدة( 24عدد ساعات رسالة الدكتوراه ) 

 تخصص اإلتصال و اإلعالم .1

 ساعة معتمدة( 32)درجة الماجستير  -أوال  

-أ
       

 ساعة معتمدة( 16المقررات األساسية ) 

الرقم 

 كودي

الساعات  تطبيقي محاضرة المقررات

 المعتمدة

متطلب 

 سابق

االتجاهات المعاصرة في  

 نظرية اإلتصال

2 - 2 - 

االتجاهات المعاصرة في  

بحوث االتصال و الرأي 

 العام

2 2 4 - 

تكنولوجيا اإلتصال و  

 المعلومات

2 - 2 - 

المعالجات االحصائية  

 للبحوث اإلعالمية

2 - 2 - 

اإلعالن و حمالت التسويق  

 االجتماعي

2 - 2 - 



( علم االجتماع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

نصوص إعالمية بلغة  

 أجنبية

2 - 3 - 

قاعة بحث في القضايا  

 اإلعالمية

2 - 2 - 

 ساعاتًمعتمدة(8ًالمقرراتًاألختياريةً)ً   -ب

 معتمدة(ساعات8ًًيختارًالطالبً)ً

الرقم 

 لكودي

الساعات  تطبيقي محاضرة المقررات

 المعتمدة

متطلب 

 سابق

استراتيجية الدعاية و  

 اإلقناع

2 - 2 - 

االتجاهات المعاصرة في  

 العالقات العامة

2 - 2 - 

 - 2 - 2 التحرير الصحفي و تقنياتة 

 - 2 - 2 نظم اإلعالم الدولي 

إنتاج البرامج اإلذاعية و  

 التليفزيونية

2 - 2 - 

استطالعات و قياسات  

 الرأي العام

2 - 2 - 

اإلخراخ الصحفي و  

 تطبيقاتة المعاصرة

2 - 2 - 

استخدام الحاسب اآللي في  

 بحوث اإلعالم

2 - 2 - 

 - 2 - 2 الوسائط المتعددة 

 ساعات معتمدة( 8عدد ساعات رسالة الماجستير )

 معتمدة( ساعة 42درجة الدكتوراه ) -ثانيا  

-أ
       

 ساعة معتمدة( 12المقررات األساسية )

الرقم 

 الكودي

الساعات  تطبيقي محاضرة المقررات

 المعتمدة

متطلب 

 سابق

االتجاهات النقدية في  

 بحوث اإلعالم

3 2 4 - 



( علم االجتماع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

دراسات متقدمة في  

 منهجية بحوث اإلعالم

3 2 4 - 

 - 4 2 3 دراسات متخصصة 

 ساعاتًمعتمدة(6ًالختياريةً)المقرراتً   -ب

 ساعاتًمعتمدة(6ًيختارطالبً)ًًًً

الرقم 

 الكودي

الساعات  تطبيقي محاضرة المقررات

 المعتمدة

متطلب 

 سابق

 - 3 - 3 أخالقيات بحوث اإلعالم 

 - 3 - 3 قضايا مجتمع المعلومات 

اإليدولوجات المعاصرة  

 ووسائل اإلعالم

3 - 3 - 

التنمية اإلعالم وقضايا  

 المستدامة

3 - 3 - 

وسائل اإلعالم و تشكيل  

 الوعي

3 - 3 - 

 ساعة معتمدة( 24عدد ساعات رسالة الدكتوراه )

 المقررات الدراسية لمرحلة الليسانس بقسم االجتماع

 الفرقة األولي

 الفصل الدراسي األول

كود 
الماد

 ة

 الدرجات عدد الساعات المادة

نظر
 ي

عمل
 ي

مجمو
 ع

أعما
 ل

امتحان 
تحرير

 ي

مجمو
 ع

علم  
االجتماع 

 العام

4 - 4 - 100 100 

علم  
النفس 
االجتماع

 ي

4 - 4 - 100 100 



( علم االجتماع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

قضايا  
السياسة 

و 
 المجتمع

4 - 4 - 100 100 

البيئة و  
 المجتمع

4 - 4 - 100 100 

نصوص  

اجتماعية 
بلغة 
 أوربية

4 - 4 - 100 100 

تدريب  
عملي 

(1) 

3 3 6 50 50 100 

حقوق  
 اإلنسان

2 - 2 - 100 100 

   28 3 25 المجموع

 الفرقةًاألولي

 الفصل الدراسي الثاني

كود 
الماد

 ة

 الدرجات عدد الساعات المادة

نظر
 ي

عمل
 ي

مجمو
 ع

أعما
 ل

امتحان 
تحرير

 ي

مجمو
 ع

تاريخ  
الفكر 
االجتماع

 ي

4 - 4 - 100 100 

علم  
االجتماع 
االقتصاد

 ي

4 - 4 - 100 100 

 100 100 - 4 - 4قضايا  



( علم االجتماع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

الفلسفة و 
 المجتمع

السكان و  
 المجتمع

4 - 4 - 100 100 

تدريب  
عملي 

(2) 

3 3 6 50 50 100 

   22 3 19 المجموع

 الفرقةًالثانية

 الفصل الدراسي األول

كود 
الما
 دة

 الدرجات عدد الساعات المادة

نظر
 ي

عمل
 ي

مجمو
 ع

أعما
 ل

امتحان 
تحرير

 ي

مجمو
 ع

علم  
االجتماع 

 الريفي

4 - 4 - 100 100 

علم اجتماع  
 االتصال

4 - 4 - 100 100 

التحليل  
السوسيولو

 جي

4 - 4 - 100 100 

سوسيولوجي 
 ا الثقافة

4 - 4 - 100 100 

علم اجتماع  
 األسرة

4 - 4 - 100 100 

تدريب  

 (1عملي )

3 3 6 50 50 100 

   26 3 23 المجموع

 الفرقةًالثانية

 الثانيالفصل الدراسي 



( علم االجتماع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

كود 
الماد

 ة

 الدرجات عدد الساعات المادة

نظر
 ي

عمل
 ي

مجمو
 ع

أعما
 ل

امتحان 
تحرير

 ي

مجمو
 ع

علم  
االجتما
ع 

الحضر
 ي

4 - 4 - 100 100 

علم  

االجتما
ع 

 القانوني

4 - 4 - 100 100 

علم  
االجتما
ع 

 التربوي

4 - 4 - 100 100 

نصو 
ص 

اجتماعي
ة بلغة 
 أوربية

4 - 4 - 100 100 

تدريب  
عملي 

(2) 

3 3 6 50 50 100 

   22 3 19 المجموع

 الفرقةًالثالثةً)شعبةًالجتماع(

 الفصل الدراسي األول

كود 
الماد

 ة

 الدرجات عدد الساعات المادة

نظر
 ي

عمل
 ي

مجمو
 ع

أعما
 ل

امتحان 
تحرير

 ي

مجمو
 ع



( علم االجتماع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

نظرية  
اجتماعية 
 كالسيكية

4 - 4 - 100 100 

طرق  
البحث 
االجتماع

 ي

4 - 4 - 100 100 

علم  
االجتماع 

 الديني

4 - 4 - 100 100 

التكنولوج 
يا و 

التغير 
االجتماع

 ي

4 - 4 - 100 100 

علم  
اجتماع 
 الصناعي

4 - 4 - 100 100 

تدريب  
عملي 

(1) 

3 3 6 50 50 100 

   26 3 23 المجموع

 الفرقةًالثالثةً)شعبةًالجتماع(

 الفصل الدراسي الثاني

كود 
الما
 دة

 الدرجات عدد الساعات المادة

نظر
 ي

عمل
 ي

مجمو
 ع

أعما
 ل

امتحان 
تحرير

 ي

مجمو
 ع

مبادئ  
 اإلحصاء

4 - 4 - 100 100 

 100 100 - 4 - 4علم  



( علم االجتماع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

االجتماع 
 السياسي

سوسيولو 
جيا 

المعرفة و 
 المجتمع

4 - 4 - 100 100 

علم  
اجتماع 
المجتمعا
 ت الجديدة

4 - 4 - 100 100 

تدريب  
 (2عملي )

3 3 6 50 50 100 

   22 3 19 المجموع

 الفرقةًالرابعةً)شعبةًالجتماع(

 الفصل الدراسي األول

كود 
الماد

 ة

 الدرجات عدد الساعات المادة

نظر
 ي

عمل
 ي

مجمو
 ع

أعما
 ل

امتحان 
تحرير

 ي

مجمو
 ع

تصميم  
البحوث 
االجتماع

 ية

4 - 4 - 100 100 

مشكالت  
المجتمع 
 المصري

4 - 4 - 100 100 

التشريعا 
ت 

االجتماع
 ية

4 - 4 - 100 100 

اإلحصاء  

االجتماع
 ي

4 - 4 - 100 100 



( علم االجتماع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

علم  
اجتماع 
 التنمية

4 - 4 - 100 100 

تدريب  
عملي 

(1) 

3 3 6 50 50 100 

   26 3 23 المجموع

 الفرقةًالرابعةً)شعبةًالجتماع(

 الفصل الدراسي الثاني

كود 
الماد

 ة

 الدرجات عدد الساعات المادة

نظر
 ي

عمل
 ي

مجمو
 ع

أعما
 ل

امتحان 
تحرير

 ي

مجمو
 ع

النظرية  
االجتماع

ية 
 الحديثة

4 - 4 - 100 100 

علم  
اجتماع 
السلوك 
اإلنحراف

 ي

4 - 4 - 100 100 

علم  
اجتماع 
 التنظيم

4 - 4 - 100 100 

استراتيج 
ية 

السياسة 
االجتماع

 ية

4 - 4 - 100 100 

علم  

االجتماع 

4 - 4 - 100 100 



( علم االجتماع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

 الطبي

تدريب  

عملي 
(2) 

3 3 6 50 50 100 

   26 3 23 المجموع

 الفرقةًالثالثةً)شعبةًاإلعالمً(

 الفصل الدراسي األول

كود 
الماد

 ة

 الدرجات عدد الساعات المادة

نظر
 ي

عمل
 ي

مجمو
 ع

أعما
 ل

امتحان 
تحرير

 ي

مجمو
 ع

طرق  
البحث 
االجتماع
ي و 

 اإلعالمي

4 - 4 - 100 100 

التوثيق  
 اإلعالمي

4 - 4 - 100 100 

نظريات  
 االتصال

4 - 4 - 100 100 

الكتابة  
 الصحفية

4 - 4 - 100 100 

وسائل و  
تكنولوجي

ا 
 االتصال

4 - 4 - 100 100 

تدريب  
عملي 

(1) 

3 3 6 50 50 100 

   26 3 23 المجموع

 الفرقةًالثالثةً)شعبةًاإلعالم(



( علم االجتماع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

 الفصل الدراسي الثاني

كود 

الماد
 ة

 الدرجات عدد الساعات المادة

نظر
 ي

عمل
 ي

مجمو
 ع

أعما
 ل

امتحان 
تحرير

 ي

مجمو
 ع

مبادئ  
 اإلحصاء

4 - 4 - 100 100 

الخبر و  
 مصادره

4 - 4 - 100 100 

التشريعا 
ت 

اإلعالمي
 ة

4 - 4 - 100 100 

العالقات  
 العامة

4 - 4 - 100 100 

الكتابة  
 اإلذاعية

4 - 4 - 100 100 

تدريب  
عملي 

(2) 

3 3 6 50 50 100 

   26 3 23 المجموع

 الفرقةًالرابعةً)شعبةًاإلعالم(

 الفصل الدراسي األول

كود 
الماد

 ة

 الدرجات عدد الساعات المادة

نظر
 ي

عمل
 ي

مجمو
 ع

أعما
 ل

امتحان 
تحرير

 ي

مجمو
 ع

تصميم  

وتنفيذ 

4 - 4 - 100 100 



( علم االجتماع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

البحوث 
االجتماع
ية و 

اإلعالمي
 ة

السياسة  
اإلعالمي

 ة

4 - 4 - 100 100 

اإلعالم  
و قضايا 

 التنمية

4 - 4 - 100 100 

اإلحصاء  
االجتماع

 ي

4 - 4 - 100 100 

 100 100 - 4 - 4 الدعاية 

تدريب  
عملي 

(1) 

3 3 6 50 50 100 

   26 3 23 المجموع

 الفرقةًالرابعةً)شعبةًاإلعالم(

 الفصل الدراسي الثاني

كود 
الماد

 ة

 الدرجات عدد الساعات المادة

نظر
 ي

عمل
 ي

مجمو
 ع

أعما
 ل

امتحان 
تحرير

 ي

مجمو
 ع

 100 100 - 4 - 4 اإلخراج 

اإلعالم  
 الدولي

4 - 4 - 100 100 

تنظيم  
المؤسسا

ت 

4 - 4 - 100 100 



( علم االجتماع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

اإلعالمي
 ة

الرأي  
 العام

4 - 4 - 100 100 

الدراما و  
 المجتمع

4 -  - 100 100 

تدريب  
عملي 

(2) 

3 3  50 50 100 

    3 23 المجموع

القبولًبالقسمًفىًمرحلتىًالليسانسًوالدراساتًالعلياشروطً
 

أولا:ًمرحلةًالليسانس
 

 ال يوجد شروط للقبول بالقسم

ا:ًمرحلةًالدراساتًالعليا ثانيا
 

1-
  

 التخصص فى الدرجة الجامعية األولى

2-
  

 الحصول على تقدير عام جيد على األقل

اإلجتماعية، دبلوم الرأى العام( فال أما بالنسبة للدبلومات المهنية )دبلوم التنمية 
 يشترط الحصول على تقدير عام جيد.

مجالتًالعمل
 

1-
  

 معيدون بقسم االجتماع.

2-
  

 مدرس مادة البحوث االجتماعية.

3-
  

 العالقات العامه بالبنوك.

4-
  

 العالقات العامه بوزارة التنميه اإلدارية.

5-
  

 باحثون بمجاالت التخطيط العمرانى.

6-
  

 باحثون بمجاالت التخطيط السياحى.

7-
  

 باحثون بجمعيات تنمية المجتمع المحلى.



( علم االجتماع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

8-
  

 باحثون بجمعيات التنمية الريفية.

9-
  

 باحث اجتماعى بالمدارس.

10-
  

 باحث اجتماعى بالمستشفيات.

11-
  

 باحث اجتماعى بالمصانع.

12-
  

واألمومة_رعاية باحث اجتماعى بدور الرعاية االجتماعية)الطفولة 

 المعوقين_رعاية األحداث_كبار السن_السجون(

13-
  

 العمل االجتماعى بالجامعات.

14-
  

 التدريس فى المدارس الثانوية.

15-
  

 الشرطة )التوجيه المعنوى(.

16-
  

 القوات المسلحة )التوجيه المعنوى(.

17-
  

 مؤسسات ومراكز البحث العلمى.

18-
  

 اإلذاعة.مجال التليفزيون والصحافة و

19-
  

 وزارة الخارجية.

20-
  

 محاكم األسرة.

21-
  

 الفاو(-اليونسكو-المؤسسات الدولية )اليونسيف

مجالتًالتخصصًبالقسم
 

1-
  

 مجاالت المعرفة العلمية.

2-
  

 مجاالت البيئة ومشكالتها وحلها.

3-
  

 المجال اإلقتصادى متمثالً فى علم االجتماع االقتصادى.

4-
  

 المجال األسرى.

5-
  

 المجال القانونى، والتشريعات فى السياسة االجتماعية.

6-
  

 مجال التنظيمات االجتماعية والصناعية والمؤسسات المختلفة.

7-
  

 المشكالت االجتماعية والمجتمعية.



( علم االجتماع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

8-
  

 المجال السياسى.

9-
  

 المجال الريفى والحضرى.

10-
       

 مجال الشباب.

11-
       

 المجال التربوى.

12-
       

 مجال التغير االجتماعى وتغيره.

13-
       

 مجاالت البحث االجتماعى تصميماً وتنفيذاً.

14-
       

 المجال الدينى )دور المؤسسات الدينية وعالقتها بمشكالت المجتمع(.

15-
       

 مجاالت بحوث ودراسات التنمية.

16-
       

 مجال السكان والمؤسسات السكانية.

17-
       

 الدراسات المستقبلية. مجال

 . 

ا:ًمرحلةًالدراساتًالعليا: ثانيا
 

1-
  

( حلقات بحث علمى لمناقشة الخطط المقدمة من طالب 3قام القسم بعمل )

الدراسات العليا للتسجيل لدرجتى الدكتوراه والماجستير تخصص علم االجتماع، 
 وتخصص اإلتصال واإلعالم 

1-
  

واإلدارية )توفير وتطوير البنية األساسية فى اإلعالء من شئون القسم األكاديمية 

القسم، توفير المدرجات وقاعات الدراسة، االهتمام بمكتبة القسم وامدادها 
( 4بالحديث والمتطور من أمهات الكتب العربية واألجنبية، تزويد القسم بعدد )

( طابعات وآلة تصوير مستندات، تطوير وحدة البحوث 4حاسبات آلية، )
 وتزويدها بمدرسى المواد(. االجتماعية

2-
  

 ضرورة تطبيق المعايير الحديثة على الالئحة الدراسية للقسم. 
 

كلمةًرئيسًالقسم
 

ً مستقالً  لقد مضى حتى اآلن أكثر من مئة عام على ظهور علم االجتماع علما
وهو الفلسفة منذ عدة  –عن الوعاء الكبير، الذى كان يضم كل المعرفة اإلنسانية 



( علم االجتماع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

مضت. وأصبح التخصص فى ناحية من دراساتة وفروعه المختلفة أمراً قرون 
ً به وضروة علمية يزداد اإللحاح فى طلبها كلما زاد تعقد المجتمعات  مسلما
وتطورها، مما أدى إلى الحاجة المتزايدة للفهم العلمى المؤيد بالبحث التجريبى 

فية، إلى جانب عن بناء المجتمع وعوامل تغيرة والتنبؤ بمجريات األحداث 
اإلحساس المتزايد بضرورة تدعيم العمل االجتماعى إلنجاح مسيرة التقدم 

 العلمى.

وقد فطنت كثير من جامعات العالم إلى أهمية إنشاء أقسام متكاملة لدراسة علم 
االجتماع لتواكب التقدم االجتماعى، والتقدم التكنولوجى؛ تحقيقاً لتكامل المجتمع 

الت كثيرة تضم المجتمع وعناصر ثقافته وأساليبه التنظيمية وتنميته النفتاح مجا
وراء القفزات الهائلة للتكنولوجيا المعاصرة، ولم تكتف هذة الجامعات بإنشاء 
أقسام لالجتماع فى جامعتها، بل إنها رصدت للبحث العلمى االجتماعى 

ى ميزانيات ضخمة حتى ال يقتصر العمل العلمى على مجتمعاتها بل يتعداه إل
مجتمعات أخرى متقدمة ونامية وشديدة التخلف، حتى أصبح التقدم فى مجال 
ً فى السيطرة تارةً وفى بسط النفوذ الثقافى  ً حيويا البحث العلمى للمجتمع سالحا
تارةً أخرى إلى جانب إثراء الفهم المتعمق لبناء المجتمع وتغيرة الذى أصبح 

ً فى إنجاح التقدم اإلقتصادى والث قافى والتربوى والصحى وكل جزًء حيويا
 ميادين الرعاية االجتماعية.

والنمو  بالجامعة االمريكية العالمية الهتمام بعلم االجتماع فى كلية اآلداب 
 المتزايد الذى حققه والظروف الموضوعية التى يواجهها على النحو التالى:

1-
  

مع نشأة نشأ تخصص علم االجتماع على مستوى الليسانس والدراسات العليا، 

بالجامعة االمريكية كلية اآلداب التى كانت واحدة من الدعائم التى قامت عليها 
 م.2015عام  العالمية 

2-
  

تم إنشاء قسم مستقل لعلم االجتماع، ولم يعد علم االجتماع يمثل فرعاً واحداً من 

العلم، بل إنة اآلن يمثل قاعدة عريضة من المعرفة ذات فروع متعددة، فإن 
قسم لإلجتماع على مستوى الليسانس يتيح للجامعة أن تخرج مجموعات  إنشاء

من الباحثين االجتماعين الذين يتلقون المعلومات األساسية والضرورية فى علوم 
االجتماع، األمر الذي يمكنهم من التخصص فى فرع أو فروع العلم على 

ع يضم نخبة مستوى الماجستير أو الدكتوراه، ويرجع ذلك إلى أن قسم االجتما
متميزة من علماء االجتماع فى التخصصات المختلفة، مما يجعل من قسم 



( علم االجتماع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

من أهم األقسام التى تواكب التطور  بالجامعة االمريكية العالمية االجتماع 
االجتماعى ليس على مستوى المجتمع المصري وحسب بل يشمل كل 

فى الجامعات المجتمعات العربية وكان لة الفضل فى إنشاء أقسام االجتماع 
 المصرية واإلقليمية والعربية.

وقد روعي فى الخطة المقترحة للدراسة والتدريب كفاءتها لتحقيق عدة أهداف 
تتضامن جميعها لتخريج الباحث المتمرن القادر على فهم المجتمع ومشكالتة 
ً لإلسهام فى العمل االجتماعى على مستوياته المختلفة،  ً وتطبيقيا والمعد نظريا

ك المتخصص الذى يستطيع أن يتطلع إلى اإلستمرار بدون عائق فى تنمية وكذل
 العلم والبحث على مستوى الدراسة األكاديمية العليا.

 

 
 

    

   

 
 
 

 

 



(  التاريخ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) قسم   
 

 
 

 الرؤية و الرسالة و االهداف

:الرؤية   

.تفعيل ماجاء بالالئحة العلمية للقسم بخصوص التدريب العملي لطالب القسم بشعبه الثالث -1  

ـ تحويل شعبتي اآلثار المصرية واإلسالمية إلي قسم لآلثار المصرية واإلسالمية.2  

ومروراً بالعصور الوسطي واإلسالمية، وفي التاريخ الحديث في إثراء الحضارة ـ إبراز الدور الرائد لشعوب المنطقة في العصور القديمة ، 3

 اإلنسانية.

ـ التسجيل العلمي لتاريخ وآثار اإلنسان وحضارته من خالل المؤلفات العلمية واألبحاث والندوات.4  

ـ نشر الثقافة األثرية والوعي األثري.5  

ل الدراسات التاريخية واآلثارية.ـ التأكيد على الهوية المصرية والعربية من خال6  

ـ تفعيل مظاهر الحياة االجتماعية بين جميع أعضاء القسم، مما ينعكس على األداء العلمي المتميز،والتأكيد على الروابط األسرية بين 7

 أعضاء القسم.

للسفر للخارج.ـ عمل دورات تدريبية للمعيدين والمدرسين المساعدين على األجهزة العلمية الحديثة إلعدادهم 8  

 الرسالة:

ـ الحفاظ على التراث اإلنساني ونشر أصول الحضارة اإلنسانية في مظاهرها المتعددة وتاريخ اإلنسان منذ العصور الحجرية حتى اآلن 1

عداد للحاضر مختلف األقطار ونشرها، إلي جانب التوعية بأهميتها لالستفادة من تجارب اإلنسانية الماضية لإل ،ودراسة آثار اإلنسان في

 والتخطيط للمستقبل حسب رؤية منهجية تعتمد على صالحية تجارب اإلنسان خالل تاريخه الطويل.

ـ تخريج طالب متميز يتقن اللغات األجنبية العالمية لمواكبة سوق العمل.2  

ـ تخريج طالب منفتح على جميع أقسام الجامعات المصرية للمساعدة في تكوين شخصيته العلمية.3  

".لمشاركة في أعمال الحفريات والتقنيات األثرية في مدينة اإلسكندرية" مثل الحفائر المصرية واإلسالميةـ ا4  

 األهداف :

ترميم اآلثار المصرية واإلسالمية ،بهدف تدريب جميع طالب القسم بشعبه الثالث على أعمال  للتدريب على ـ يأمل القسم في إنشاء معمل1

اركة في الحفائر والتنقيبات الوطنية.الترميم لكي يسهل لهم المش  

ـ يأمل القسم في تزويده بثالثة أجهزة " ريدر " لقراءة المخطوطات، لوجود العديد من المخطوطات في جميع تخصصات القسم وفروعه 2

 العلمية ، ولكن نظراً لصعوبة قراءتها فالقسم بحاجة لمثل هذه األجهزة.

كمبيوتر لتدريب جميع طالب القسم للبحث على التقنيات الحديثة لمواكبة سوق العمل.ـ يأمل القسم في تزويده بقاعة 3  

ـ يأمل القسم في تزويده بثالثة أتوبيسات خاصة به، ولتسيير رحالت التدريب العملي الدورية للقسم بشعبه الثالث، وعدم قصر التدريب 4

 العملي علي آثار كل تخصص.
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بالمدن اآلتية : القاهرة ورشيد واألقصر وأسوان، إلقامة الطالب وأعضاء هيئة التدريس في أثناء رحلة ـ يأمل القسم في تخصيص استراحة 5

 التدريب العملي الدورية،مما يؤدي إلي توفير الدعم المادي المخصص من قبل الكلية في السنوات الماضية.

يرجو القسم الكلية مساعدة   كن الحصول عليها في أثناءالحفر،كماـ إنشاء معمل لتدريب الطالب علي تصوير المقتنيات اآلثارية ، التي يم6

 الطالب في االشتراك في جميع الحفائر الوطنية.

ـ تزويد كل حجرة من حجرات أعضاء هيئة التدريس بالقسم بجهاز كمبيوتر لمتابعة المادة العلمية التي تدرس لطالب القسم.7  

مكتبة رقمية، لكي يسهل االتصال بالعالم الخارجي.ـ تحويل مكتبة القسم من مكتبة ورقية إلي 8  

ـ يأمل القسم في تزويده بمجموعة من المعامل لتدريس اللغات المتخصصة المرتبطة بالمواد العلمية داخل القسم، مثل اللغة المصرية 9

جليزية والفرنسية، كي يستطيع الطالب االنفتاح اللغات الفارسية والتركية واإلسبانية واإلنالقديمة ) الهيراطيقية والديموطيقية والقبطية ( و

.على العالم الخارجي ومعرفة أحدث األبحاث العلمية المتخصصة  
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 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

 

 نبذة عن القسم

، ،  2015عام  الجامعة االمريكية العالمية تأسس قسم الجغرافيا مع تأسيس كلية اآلداب 

وتتوزع الدراسة بمرحلة الليسانس فى قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية على أربع 

سنوات ، يدرس من خاللها الطالب مجموعة من المواد التى تهتم بالجغرافيا الطبيعية 
والجغرافيا البشرية وعلم الخرائط باإلضافة إلى بعض المواد التاريخية ، وبعض المواد 

مرتبطة باألساليب والتقنيات الحديثة باإلضافة إلى االستشعار عن بعد فى التطبيقية ال

الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية ، ومجموعة المواد الخرائطية األساسية ، باإلضافة 

 إلى البحث الميدانى والمشروع التطبيقى .

ا ونظم المعلومات وتتشعب الدراسة بعد الفرقة الثانية شعبتين : األولى: شعبة الجغرافي   

الجغرافية، والثانية : شعبة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية ويمكن للطالب أن يستمر 

فى دراسة الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بعد حصوله على درجة الليسانس بالتحاقه 
سم )الماجستير والدكتوراه( ويؤدى أعضاء هيئة التدريس بالق  بمرحلة الدراسات العليا

الدور البحثى سواء األكاديمى أو التطبيقى واإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه 

للمتخرجين فيه من معيدين أو خريجين ومتابعة الطالب المتخرجين فى قسم الجغرافيا ، 
الذين يعملون فى مجاالت مختلفة بالرعاية واالستجابة وتقديم االستشارة العلمية والفنية ألى ٍّ 

 منهم .

ويعمل خريجو قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية فى هيئات وشركات       

وإدارات مختلفة فى مجاالت الصناعة ، والزراعة ، والتخطيط ، واإلدارة المحلية ، 

 واألرصاد الجوية ، وإدارة الموارد ، وإدارة المشكالت البيئية باإلضافة إلى مجال التعليم .

 

 

 ه وأهدافهرؤية القسم ورسالت

 الرؤية:

بناء كيان معرفى متميز ، وتحقيق دور ريادى فى مجال الجغرافيا ونظم المعلومات     

 الجغرافية .

 الرسالة:

1-
 

 توفير المتطلبات التعليمية، والعلمية بما يواكب االتجاهات العلمية .
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2-
 

 تعميق دور القسم فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

3-
 

 بمشكالت الدولة وخططها . ربط البحث العلمى

4-
 

مد سوق العمل بكوادر متميزة ، ومدربة وفق معايير جودة عالمية تحوز على ثقة 

 المجتمع والمؤسسات الخارجية .

5-
 

تعميق مفهوم التدريب التطبيقى لمواكبة احتياجات المجتمع على المستويات المحلية 

 والعربية والعالمية .

6-
 

وااللتزام بقواعد األمانة العلمية ، وتشجيع التفكير المبدع وحرية ترسيخ القيم األخالقية 

 الفكر .

 األهداف:

ً مع طبيعة التخصص ، ومتطلبات سوق  -1 التطوير المستمر لمناهج الدراسة وذلك تمشيا

والكارتوجرافيا   العمل خاصةً المقررات العلمية المستحدثة ومنها نظم المعلومات الجغرافية

 والتنمية.

عميق مفهوم التدريب من خالل دراسة ميدانية مكثَّفة وتبن ِّي مشروعات تطبيقية ، ت -2

 وتعميق مفهوم الدراسات العملية في الخرائط والمساحة ونظم المعلومات الجغرافية.

تبن ٍّي استراتيجية واضحة للبحث العلمي بالقسم من خالل التركيز على مشكالت المجتمع  -3

يا الطبيعية أو الجغرافيا البشرية أو الخرائط والمساحة ، ونظم والبيئة سواء في الجغراف

 المعلومات الجغرافية.

تعميق ثقافة الحوار األكاديمي بين أعضاء هيئة التدريس والخريجين من خالل عقد  -4

حلقات بحث ومؤتمرات ، وندوات سار عليها القسم منذ فترة تجاوزت العشرين عاًما، 

 شاء هللا.ويستمر حالياً عليها إن 

تحقيق القيمة النفعية للتخصص من خالل تقييم الموارد المتاحة ، واستثمار قدرات  -5

الطالب في فهم البيئة ، وتعميق الوالء للوطن وذلك من خالل وضع استراتيجية دقيقة في 

 المستقبل تُْؤخذ في الحسبان:

 رامج.تطوير معمل الحاسب اآللي الحالي بتزويده بأحدث األجهزة والب -أ

إنشاء معمل لنظم المعلومات الجغرافية ، ومعمل الجيومورفولوجيا ، ومرصد مناخي  -ب

 تعليمي.

 إنشاء مكتبة رقمية للقسم ، وربطها بالمكتبات العالمية. -ج

 تفعيل االتفاقيات الثقافية بين الكلية والجامعات األخرى.  -د
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رة والمستحدثة ، والتي ال تتوافر التوسُّع في البعثات الخارجية في التخصصات الناد -هـ

 لها الكوادر من أعضاء هيئة التدريس الحاليين.

عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس ، لمتابعة التطورات العلمية وال ٍّتَقِّنَّية في   -و

 مجال التخصص.

 

 

 

 

الالئحة الدراسية  
 

مواصفات البرنامج
 

من قسم الجغرافيا ونظم المعلومات درجة الليسانس فى اآلداب  اسم البرنامج :

ويمنح الطالب درجة الليسانس بعد اجتيازه بنجاح مواد الفرق الدراسية  الجغرافية

األربعة الموزعة على أربعة سنوات دراسية كل سنة دراسية مقسمة الى فصلين 
 دراسيين.

 الشعب المتاحة بالبرنامج:

 لى شعبتين على النحو التالي:يبدأ التشعب من الفرقة الثالثة وتنقسم الدراسة ا

 شعبة الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية . -1

 شعبة المساحة والخرائط . -2

 شروط االلتحاق بالقسم:

-
       

يقبل القسم الطالب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها الذين تمَّ قبولهم 
 بالكلية

-
       

 يقبل القسم الطالب المنتظمين فقط

-
       

 ال يقبل القسم الطالب المعاقين.

 شروط االلتحاق بشعبة المساحة والخرائط:

 %25يحدد القسم عدد الطالب المقبولين في الشعبة سنوياً بما ال يجاوز  -1
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من عدد الطالب المنقولين بنجاح للفرقة الثالثة ) الفصل الدراسي الخامس( 
اإلمكانات المعملية والبشرية المتاحة له ويجوز للقسم تغيير هذه النسبة في ضوء 

 سنوياً.

يتم اختيار الطالب المقبولين بالشعبة بعد ترتيب الطالب المتقدمين لاللتحاق  -2
 بها وفقاً للمجموع التراكمي لدرجات الطالب بالفرقة الثانية.

توزيع المقررات الدراسية على الفرق األربعة
 

كلمة رئيس القسم
 

هِّ يطيب لي الترحيب بك م النضمامكم إلى هذا القسم العريق ، الذى يتميز بالريادة فى نُُظمِّ

فمنذ إنشاء قسم الجغرافيا فى أوائل األربعينيات من القرن   الدراسية وتخصصاته العلمية ،

العشرين وتطوير الئحته التدريسية ال يتوقف كى تستجيب لمتطلبات سوق العمل والمجتمع 

 ندرى بخاصة .المصرى عامة، والمجتمع السك

وإلى جانب تدريس فروع علم الجغرافيا البشرية ، والطبيعية ، واالقتصادية وما     

استحدث من اتجاهات كمية وتطبيقية ،. وتهدف الدراسة في هذه الشعبة إلى إعداد 
خرائطيين متخصصين فى مجاالت العمل المساحى وتصميم وإنشاء الخرائط . لذا فقد 

ريس فنون المساحة المختلفة األرضية ، والبحرية ، اهتمت اهتماًما بالغًا وشامالً بتد

تزويد  َّوالجوية ، والفضائية ، ونظام تحديد المواقع العالمي على سطح األرض. كما تم
معمل قسم الجغرافيا بأحدث األجهزة واألدوات المساحية مثل: التيودوليت والموازين 

ة تحديد المواقع العالمية . المساحية ، وأجهزة محطات الرصد المتكاملة ، وأجهزة أنظم

وكذلك أجهزة إنشاء الخرائط من الصور الجوية مثل مجموعات االستريوسكوب البسيط 
واالستريوسكوب ذى المرايا واالستريوبانتومتر . كما اهتمت الشعبة بتدريس علوم وفنون 

خرائط تصميم وإنشاء الخرائط الطبوغرافية العامة ، والخرائط الموضوعية الخاصة مثل: ال

الكنتورية والخرائط الجيولوجية ، والخرائط البحرية ، وخرائط الطقس، والمناخ ، 

 والخرائط الجغرافية لمختلف التوزيعات الجغرافية .

ومنذ أواسط التسعينيات وحتى الوقت الحاضر يشهد قسم الجغرافيا تطويًرا آخر ، وذلك    

فية فى الئحته الدراسية ، ومن بإدخال علوم الحاسب اآللى ونظم المعلومات الجغرا

تعديل مسمى القسم من قسم الجغرافيا إلى قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية  َّتم َّثَم
تزويد القسم بالحاسبات اآللية المتقدمة وبرمجيات نظم المعلومات  َّم ، وتم2004عام 

ا يؤدى أعضاء الجغرافية، وتصميم الخرائط والتحليل اإلحصائى والرسم الهندسى . كم

هيئة التدريس بالقسم الدور البحثى سواء األكاديمى أو التطبيقى واإلشراف على رسائل 
الماجستير والدكتوراه للمتخرجين فيه من معيدين أو خريجين ومتابعة الطلبة المتخرجين 
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فى قسم الجغرافيا الذين يعملون فى مجاالت مختلفة بالرعاية واالستجابة ، وتقديم 

 ة العلمية والفنية ألى منهم.االستشار

ويعمل خريجو قسم الجغرافيا فى هيئات ، وشركات ، وإدارات مختلفة لخدمة الصناعة    

والزراعة والتخطيط واإلدارة المحلية ، باإلضافة إلى مجال التعليم . وهذه بعض الجهات 

 على سبيل المثال وليس الحصر :

ارات المحلية ذ القرار، واإلدارات الهندسية باإلدإدارات التخطيط والمتابعة ودعم واتخا -   

  الوحدات المحلية (.   –المراكز  –األحياء  – )ديوان عام 

 إدارات نزع الملكية وأجهزة حماية أمالك الدولة ، ومكتب الخبراء بوزارة العدل. -   

 العامة للمساحة . صومالية الهيئة ال -   

 والعسكرية والبحرية.إدارات المساحة المدنية  -   

 العامة لألبحاث الجيولوجية والمشروعات التعدينية . صومالية الهيئة ال -   

 الهيئة القومية لالستشعار من بعد . -   

 العامة لآلثار، الهيئة  -   

 شركات التعدين -   

. 

 شركات التنقيب عن البترول وشركات الخدمات واإلنشاءات البترولية -   

 اإلنشاءات العامة وشركات المقاوالت العامة. شركات -   

لتحقيق مجموعة  ويسعى القسم إلى تطوير الئحته الدراسية الى الئحة الساعات المعتمدة ،

المعارف والمهارات المرتبطة بالمفاهيم والنظريات فى جميع فروع الجغرافيا والخرائط ، 
يا ونظم المعلومات الجغرافية، ومعرفة األسس والتقنيات واألساليب الحديثة فى الجغراف

واالستشعار عن بعد . وتخريج كوادر لها القدرة على ربط العناصر الجغرافية الطبيعية 

والبشرية بالتخطيط والتنمية، والقدرة على كتابة أوراق العمل والتقارير واألبحاث العلمية، 
ة الكافية لتنظيم والقدرة على وضع خطط للمشاريع والتطبيقات الميدانية ، ولها الخبر

الدراسات الميدانية والقيام بمشاريع تطبيقية، ومهارات التعامل مع البرامج الحاسوبية 

المرتبطة بالتطبيقات الجغرافية والخرائطية ونظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن 
صالت بعد، والنَّْمذَجة الحاسوبية لمعالجة توزيع الخدمات وشبكات االتصال والنقل والموا

والبنية التحتية ، باإلضافة الى مهارات االتصال والتعليم اإللكترونى ، والتعليم عن بعد ، 

  وقواعد المعلومات الرقمية واستخدام شبكات المعلومات ، 
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 قسم المكتبات و المعلومات

 

 قسم المكتبات و المعلومات

 

وذلك لخلق حلقة اتصال بين القسم   يسعدني أن يبدأ القسم فى بث ونشر كل ما يتعلق به من النواحي العلمية والتعليمية والبحثية والثقافية

 .والمجتمع الجامعي داخل وخارج الوطن

عن القسم منها أهداف ورسالة القسم ، النشأة والتطور ومجال التخصص ووظائف الخريجين ويحتوى الموقع على عناصر وبيانات هامة 

والبرامج الدراسية ، وأعضاء هيئة التدريس ، والبيانات اإلحصائية عن الطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ،فضال عن 

معلومات واألخبار عن القسم فى كافة النواحيواألنشطة المتميزة بالقسم ، ويشتمل الموقع أيضا على أحدث ال  المكتبة . 

 ، وبعد التطور الكبير الذي أحدثته تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كان البد من مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي العالمي وأن يكون

ديد يطرأ على أنشطته وبرامجه ،وسيظل للقسم موقعاً على شبكة اإلنترنت من أجل التواصل لخدمة العملية التعليمية والبحثية وبث كل ج

عى إلى التطوير والتحديث واألخذ بكل جديد لمسايرة متطلبات العصر وتحقيق معايير الجودة الشاملةالقسم يس . 

 وهللا ولي التوفيق،،،

  

 



 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 

 
 

 قسم علم النفس

 
 

    الرؤية والرسالة واألهداف الخاصة بالقسم

 الرؤية :

في إنشاء جيل من الطالب قادر علي مواجهة  الجامعة االمريكية العالمية علم النفس بكلية اآلداب تتجسد رؤية قسم            

بجميع فئاته.  تحديات سوق العمل ، وكذلك قادر علي تقديم خدمات الدعم النفسي واالجتماعي للمجتمع  

  .  

 الرسالة

يسعي قسم علم النفس بكلية األداب جامعة االسكندرية إلي تقديم رسالته األساسية وهي الحضور العلمي بين           

فل العلمية والدولية من خالل تقديم األبحاث العلمية المميزة في مجال علم النفس علي اختالف فروعه وكذلك المشاركة المحا

 المجتمعية في مجال خدمة الفرد والمجتمع .

 األهداف

راه في ضوء برنامج الليسانس ، برنامج الماجستير ، برنامج الدكتو –تهدف البرامج المقدمة من قسم علم النفس           

إلي التطوير المستمر للعملية التعليمية من خالل التقييم الذاتي لبرامجه التعليمية وضمان  -رؤية الجامعة والكلية والقسم 

جودة األداء لكي يأخذ مكاناً مرموقاً ومعتمداً بين األقسام بالجامعات المحلية واألقليمية والعالمية وذلك من خالل النقاط 

-التالية :  

أ( إعداد خريجين مؤهلين مزودين بالمعارف العلمية والخبرات في مجال تخصصهم مما يجعلهم قادرين علي العطاء         

 والمنافسة في سوق العمل

ب( إعداد خريجين مؤهلين للعمل في مجال الصحة النفسية إخصائيين نفسيين         

صائيين مهنيينج (إعداد خريجين مؤهلين للعمل في مجال الصناعة إخ         

د( تقديم رسائل وأبحاث علمية متخصصة في مجال علم النفس تسهم في حل مشكالت المجتمع         

  هـ ( خدمة المجتمع في المجاالت التي تتطلب مشاركة علم النفس       

   

 
 
 

 

 



 

  

 

قسم الفلسفة  -كلية اآلداب  

   :             
 الرؤية:

بين التعليم والتدريب لرفع كفاءة منتسبيه  المواءمة إلىيسعى القسم 

علميًا ومهاريًا مع مراعاة طبيعة الواقع وتطلعات المستقبل بضمان 

نحو تحقيق أعلى  والسعي األكاديميالجودة واالعتماد  معايير

 فيوالمهارية للخريجين للتنافس محليًا وعربيًا المستويات الفكرية 

، و المجتمعيمجال التخصص وإشاعةَ الثقافِة الفلسفية في الوسط 

يقدمها  التيمعالجةَ المشكالت الفكرية من خالل الرسائَل الجامعيٍة 

واالنفتاح على المعارف  والمنهجي الفكريالقسم، ونشر التنوير 

يؤكد التواصل  الذي الفلسفيرفى العالمية، واستثمار التراث المع

 حد سواء علىالثقافي بين البشر 

 من األصالة و االبتكار و التميز . إطارفى 

 ثانيا : الرسالة:

يتعهد القسم بالتكوين العلمى و الثقافى و االجتماعى والقيمى للطالب 

من مزاولة حياتهم المهنية بأعلى مستويات االحترافية  وتمكينهم

هيئة التدريس والهيئة المعاونة من اجراء االبحاث وتمكين أعضاء 

للمساهمة فى التنمية البشرية للمجتمع و تزويده بمهارات التفكير و 

من خالل برامج تعليمية أصيلة و متميزة و أنشطة ثقافية  العلميالبحث 

متعددة و دراسات ميدانية لرفع مستويات األداء وإكساب الطالب 

تأهيل الخريجين المؤهلين  فيتطبيقية لإلسهام بمهارات  والمستفيدين

لسوق العمل و الباحثين المتميزين لتطوير المعارف االنسانية وتقديم 

حلول مبتكرة للمشاكل التي تواجه المجتمع والمشاركة المجتمعية وفق 



 

  

العقلى  الوعيمتطلبات ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي ، وتعزيز 

داد الكوادر التي تتصدى لقيادة المؤسسات والروحى لدى الدارسين وإع

الثقافية والفكرية المتنوعة من خالل تنمية قدراتهم على التفكير 

 المنهجي، والمشاركة الفعالة في التنمية المستدامة.

 األهداف:

 تخريج المتخصصين الذين تحتاجهم وزارة التربية في مدارسها.-1

 لفلسفات األخرى.دراسة الفلسفة اإلسالمية وعالقاتها مع ا-2

تقديـم المتخرج المكون على الروح النقدية وصاحب المعرفة مظاهر -3

في  شتى مناحي  مختلفةبوظائف  القيامشتى من تاريخ الفكر والقادر على 

 النشاط المهني المناسب.

 المقررات الدراسية:

 

 الفرقة األولى

 الفصـــــــــل الدراســــــــــى األول

  

   م
 اســـــــــــم المقــــرر              

 مدخل إلى الفلسفة العامة 1

 الفلسفة اليونانية)قبل سقراط( 2

 مدخل إلى الفلسفة اإلسالمية 3

 الفلسفة وقضايا البيئة 4

 مدخل الى علم االجتماع 5



 

  

 الفكر الشرقى القديم 6

 تاريخ العلوم عند العرب 7

 تاريخ الفلسفة الحديثة 8

 موقف المسلمين من الفلسفة اليونانية 9

 
 

 

 

 

 

 

 الدراســــــــــى الثانى الفصـــــــل

  

   م
 اســـــــــــم المقــــرر              

 الفلسفة اليونانية )من سقراط إلى ارسطو( 1

 منطق صورى 2

 مدخل الى علم النفس 3

 علم النفس المعرفى 4

 تيارات فلسفية معاصرة 5

 (1العقيدة اإلسالمية ) 6

 الحاسب اآللى 7

 مدخل إلى علم المنطق 8

 التوفيق بين الفلسفة والدين في الفكر اإلسالمي 9

       
        

  

 الفرقة الثانية

 الفصـــــــــل الدراســــــــــى األول

  



 

  

   م

 اســـــــــــم المقــــرر              

 في العصر الهيلينيالفلسفة اليونانية  1

 فلسفة العلوم ومناهج البحث 2

 (2العقيدة اإلسالمية ) 3

 تاريخ العلوم عند العرب 4

 فلسفة القيم 5

 لغة أوربية حديثة)نصوص متخصصة( 6

 فلسفة علوم انسانية 7

 حقوق اإلنسان  8

 موقف االسالم من الفن والعلم والفلسفة 

    
  

 الفرقة الثانية

 الفصـــــــــل الدراســــــــــى الثانى

  

   م
 اســـــــــــم المقــــرر              

 الفلسفة اإلسالمية ونصوصها 1

 الفلسفة األوربية في العصور الوسطى 2

 فلسفة القانون 3

 النظرية االجتماعية 4

 السيرة النبوية  5

 مشكالت فلسفية معاصرة ونصوص 6

 العربيةاللغة  7

 فلسفة الحضارة 8

 األمن الفكري  9

      
         

 



 

  

 

 

 

 

 

 الفرقة الثالثة

 الدراســــــــــى األول الفصـــــــل

  

   م

 اســــــــــــم المقــــرر              

 فلسفة أوربية حديثة 1

 تاريخ الفلسفة الحديثة  2

 دراسات في التصوف  3

 أساسيات المنطق  4

 نصوص فلسفية باللغة العربية 5

 فكر عربي وإسالمي  حديث 6

 أثر العقيدة اإلسالمية في تضامن ووحدة األمة اإلسالمية 7

 علم اجتماع عام 8

 الفكر الفلسفي في ضوء اإلسالم 9

       
  

 

 

 

 

 الفرقة الثالثة

 الفصـــــــــل الدراســــــــــى الثانى



 

  

  

   م

 اســـــــــــم المقــــرر              

 علم الجمال 1

 فلسفة التاريخ والحضارة 2

 فلسفة الدين وعلم أصول الفقه 3

 نصوص فلسفية بلغة أوربية 4

 مناهج البحث في العلوم اإلنسانية 5

 فلسفة األخالق 6

 فلسفة اللغة 7

 مبادئ علم األخالق  8

 السالم في فلسفة اإلسالم  9

      
            

     

 

 

 

 

 

 

 

 الفرقة الرابعة

 الفصـــــــــل الدراســــــــــى األول

  

   م

 اســـــــــــم المقــــرر              

 فلسفة إسالمية معاصرة 1
 فلسفة اوربية معاصرة 2



 

  

 الفلسفة السياسية المعاصرة 3
 فلسفة األخالق الحديثة والمعاصرة 4
 واألخالق اإلسالمية التربية  5

 شخصية فلسفية إسالمية 6

 نصوص فلسفية باللغة العربية 7
 الجماليات عند العرب 8
 مذاهب أخالقية 9

    

  

 الفرقة الرابعة

 الفصـــــــــل الدراســــــــــى الثانى

  

   م

 اســـــــــــم المقــــرر              

 ميتافيزيقا 1

 الحديث والمعاصرالفكر العربي  2

 علم الجمال المعاصر 3

 نصوص فلسفية بلغة أوربية 4

 فلسفة التربية في ضوء المنهج اإلسالمي 5

 فلسفة العلم 6

 من قضايا التربية الدينية في المجتمع اإلسالمي 7

 الفلسفة االجتماعية 8

 المذاهب الفكرية المعاصرة        -9
 

 إعداد اللجنة العلمية 

 

  

 

 

 



 

  

  

 



اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية   
 

 

 

 :الرؤيا واالهداف
 الحياة ليواكب يؤهله بما، اإلسالمي العالم تزويد في الجامعة أهداف لتحقيق إنشائها منذ المتواصل سعيها في

 أبناء نفوس في والعربية، اإلسالمية الثقافة نغرس تحقق التي المناهج ونيت،  وأخالقا وسلوك علما اإلسالمية
 .المسلمين

 اساتذة من بغيرهم تستعين كما، أساتذتها وتستكتب، نشالها وتبرز، أداءها تنشر ثقافية أدبية علمية مجلة الكلية أنشأت
األخرى الجامعات . 

 :أهداف الكلية

المكتبات وعلوم، والجغرافيا، التاريخ في بمختصين المستهدفة المجتمعات تزويد -1   ، 

النفس وعلم، والمعلومات . 

الكلية تمنحها التي التخصصات في مقتدرين باحثين اعداد -۲  . 

بالكلية واالساتذة، للطالب والنشر، البحث أسباب توفير -٣  . 

  

الكلية عمل في والتميز الجودة لضمان النظيرة بالمؤسسات الكلية عالقات توطيد  . 

 :اقسام الكلية 

التاريخ قسم /۱  . 

الجغرافيا قسم /۲ . 

النفس علم قسم /٣  . 

والمعلومات المكتبات علوم قسم /4 . 

5- 

6- 

7- 
  قسم بكل الخاصة الدبلومات
الكلية تمنحها التي الدرجات : 

التالية التخصصات في( اآلداب بكالوريوس) الجامعية اإلجازة الكلية تمنح /۱  : 
والمعلومات المكتبات وعلوم، النفس وعلم، والتاريخ، الجغرافيا  

التاريخ وفي، االقتصادية والجغرافيا، البشرية والجغرافيا، الطبيعية . /2 

النفس علم ماجستير /٣  . 

 

 

 

 

 



  ) قسم علم النفس(كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 

 
 

 مجاالت العمل

 

 
 

    

 1- أخصائي نفسي بالمدراس

 2- أخصائي تنمية المهارات لألطفال

 3- أخصائي تعديل السلوك

 4- أخصائي نفسي بمحكمة األسرة

 5- أخصائي نفسي للبالغين )اضطرابات نفسية - إدمان(

   

 
 
 

 

 



 

 

 

  األسري والتوجيه اإلرشاد قسم- اآلداب كلية

 
 الرؤيــــــــة :

 التميز والريادة فى مجال اإلرشاد والتوجيه األسري ، قادرا على المنافسة العربية والعالمية. 

 الرســـــــــالة:

والتوجيه األسري  من خالل تقديم إعداد طلبة القسم وتدريبهم بما يضمن مخرجات عالية المستوى في اإلرشاد  

ومواكبة البحث  وأساليبهمطرائق  التدريس والتدريب  أحدثأفضل المفردات والبرامج الدراسية والتدريبية وتوخي 

العلمي ونتائجه بما يطور مخرجات القسم باستمرار وتقديم خدمات التدريب واالستشارة للمرشدين التربويين في 

 الخدمة. 

 

 اسية لقسم اإلرشاد والتوجيه األسريالمقررات الدر

 الفرقة األولي :

 الفصل الثاني  الفصل األول 

 نصوص أسرية باللغة االنجليزية اللغة العربية

 التوجيه التربوي مبادئ اإلرشاد والتوجيه

 علم نفس النمو مقدمة في علم االجتماع األسري المعاصر

 الفسيولوجيعلم النفس  األسس الثقافية للزواج واألسرة

 إرشاد األطفال والمراهقين نماذج ونظريات اإلرشاد األسري

 البرامج اإلرشادية األسرية حقوق اإلنسان

 الصحة النفسية للطفل والمراهق العالج االجتماعى واألزمات األسرية

 أضرار استعمال الكحول والمخدرات ديناميات تطّور العمر في األسرة

 

 



 

 

 

 

 الفرقة الثانية :

 الفصل الثاني  الفصل األول 

التعايش مع الحاالت المرضية المزمنة في  العالج النفسي الزواجي

 األسرة

 مجاالت اإلرشاد الصحة النفسية لألسرة واألبناء

 علم نفس الشخصية والفروق الفردية علم النفس التربوي

 علم النفس االجتماعي علم النفس اإلرشادي

أحكام األسرة والزواج في الشريعة  االحتياجات الخاصةعلم النفس ذوي 

  اإلسالمية

 المشكالت األسرية والزوجية مهارات الحاسب

 اإلرشاد األسري الوقائي قبل الزواج مهارات في العالقات األسرية وطرق تنميتها

 برامج التوجيه واإلرشاد النفسي واألسري اإلرشاد األسرى للموهوبين ذوي اإلعاقات

 

 الفرقة الثالثة :

 الفصل الثاني  الفصل األول 

 اإلدمان  ودور األسرة في اإلصابة والعالج المناهج المعاصرة فى اإلرشاد األسرى

 اإلرشاد الجمعي دراسة حاالت ثقافية في الزواج

 علم النفس اإليجابي اإلرشاد والتوجيه األسري في مرحلة الطالق

 التعلم وصناعة مستقبل األسرة واألطفال الزواجاإلرشاد األسري لصيانة وتعزيز 

 طرائق وأساليب إرشادية طرق إرشاد وتوجيه زواجي وأسري



 

اضطرابات نفسية وانحرافات سلوكية لألسرة 

 واألبناء

اإلرشاد والتوجيه األسري االلكتروني عن 

 بعد

 العالج النفسي علم النفس األسري

 اإلرشاد األسري مهارات المقابلة في تخطيط وإرشاد مهني

 تربية عملية ميدانية في اإلرشاد والتوجيه األسري

 

 الفرقة الرابعة :

 الفصل الثاني  الفصل األول 

 اإلرشاد النفسي المجتمع واألسرة في اإلسالم

 األسرة ومشاكل العولمة إرشاد األزمات

 التربية السليمة اإليجابية لألطفال   صعوبات التعلم وعالجها

 تعديل سلوك األطفال والشباب اإلرشاد باللعب

 اإلرشاد واستخدام وسائل االتصال الحديثة أخالقيات مهنة اإلرشاد

علم النفس اإلكلينيكي في اإلرشاد والعالج 
 األسري

نماذج قضائية من المشكالت األسرية 
  وكيفية عالجها

المشكالت تطبيقات حول كيفية التعامل مع  علم االرشاد التربوي

 األسرية

 مشروع البحث األمن الفكري 

 

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات 

 



 

 العلمية اللجنة إعداد



 

 

 

 :النفسية الصحة قسم - اآلداب كلية
  

 كلمة رئيس القسم:

حثيثاً للوصول  يسعىتمثل الصحة النفسية للفرد شرطاً ضرورياً بل وأساسياً ألي إنجاز تعليمي أو مهني. فكل فرد 

النفسي ،يواجه به التوافق النفسي، و إلى الصحة النفسية، وهذا  يتيح له الشعور بالرضا والسعادة والهناء  إلى

الحياة التي ال تنفك ، وقسم الصحة النفسية يفتح أبوابه للجميع من الكلية ومن خارج الكلية  لتقديم  أحداثضغوط 

ً بالجميع في قسم الصحة النفسية لتقديم كل المساندة  كل أوجه المساندة النفسية اإلرشادية التوجيهية ، فمرحبا

 اإلرشادية والتعليمية والعلمية.

 التعريف بالقسم: 

يوالي القسم إهتماًما برعاية الفئات العادية في شتي المجاالت التربوية والنفسية ، كما يعد مجال الفئات الخاصة 

من أكثر المجاالت اهتماًما في الوقت الحالي وينعكس ذلك في المقررات الدراسية التي تدرس بالقسم والدورات 

 القسم  إشرافاجات الخاصة والتي تعقد بالكلية وتحت والندوات في مجال رعاية ذوي االحتي

 .القسم نخبة من األساتذة وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال الصحة النفسية واإلرشاد النفسي يضم

 الرؤيــة:

مجاالت يطمح قسم الصحة النفسية أن يقدم برامج نوعية متميزة في مستوى الدراسات الجامعية والدراسات العليا في 

الخدمات النفسية والتربوية المختلفة لتواكب التغيرات والمستجدات المعاصرة وتسهم في إعداد معلم متميز مهنياً 

ً أو اقليمياً، وإجراء البحوث والدراسات في مجاالت الصحة النفسية واإلرشاد النفسي، لالرتقاء  ا محليا وبحثيً

 بالمجتمع في ضوء مطالب العصر ومتغيراته.

 الة:الرس

إعداد وتأهيل الطالب والباحثين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وبناء شخصياتهم وزيادة قدرتهم 

التحصيل األكاديمي والتدريب العملي للقيام بعملية التدريس بكفاءة وفعالية، وإجراء البحوث النفسية  على

جتمع المدرسة ، والعمل على نشر مبادئ السواء والتربوية ومعالجة المشكالت النفسية وتقديم اإلرشادات لم

 النفسي والخصائص اإليجابية للشخصية.

 

 

 األهداف:

 رسائل الماجستير والدكتوراه . علىتدريس المقررات النفسية النظرية والتطبيقية، واإلشراف  -1

للهيئات والمؤسسات .تقديم خدمات اإلرشاد النفسي داخل الجامعة وخارجها ، وتقديم االستشارات النفسية 2

 المعنية ، واإلسهام مع الجهات األخرى المختصة في عالج الحاالت النفسية .

 .إقامة الندوات والمؤتمرات النفسية أو المشاركة فيها .3

 .التعاون مع األقسام األخرى بالكلية لتخريج معلمين أكفاء .4

 



 

 

 يمنح القسم ما يلي :الدرجات التي يمنحها القسم: 

 البكالوريوس  مستوى 

 علىالمعلم  إلعدادالنفسي والتربية الخاصة الالزمة  واإلرشاديساهم القسم بتقديم مقررات الصحة النفسية  حيث 

 .مرحلة البكالوريوس  مستوى

 ثانيا مرحلة الدراسات العليا :

 الخاص، والدبلوم المهني -1

 درجة الماجستير في تخصص الصحة النفسية-2

 في تخصص الصحة النفسيةدرجة الدكتوراه  -3

 

 

 المقررات الدراسية لقسم الصحة النفسية:

 الفرقة األولي :

 الفصل الثاني  الفصل األول 

 سيكولوجية نمو الشخصية الصحة النفسية واإلرشاد النفسي

 تكنولوجيا التعليم والمعلومات قضايا معاصرة في التربية الخاصة

 سيكولوجية اإلبداع والذكاء مقرر متخصص في الصحة النفسية

 االرشاد النفسى لألطفال االضطرابات النفسية والسلوكية

 سيكولوجية الشخصية اإلحصاء التربوى

 استراتيجيات تعديل السلوك علم نفس النمو

 األمن الفكري سيكولوجية الفئات الخاصة

 علم نفس المرضي تحليل السلوك وتعديله

 

 

 



 

 الفرقة الثانية :

 الفصل الثاني  األول الفصل 

المشكالت واالضطرابات النفسية في  مدخل إلى صعوبات التعلم

 األطفال

 تحسين الصحة والوقاية من األمراض مشكالت نفسية اجتماعية

 االضطرابات االنفعالية والسلوكية أساليب اإلرشاد النفسي

 اضطرابات التوحد علم النفس العالجى

 دور اإلرشاد النفسي في مواجهة األزمات اإلرشاد النفسى المدرسى

 األمن النفسي الصحة النفسية المدرسية 

 مدخل علم نفس الشخصية الثقافة اإلسالمية 

 إرشاد وتوجيه المتفوقين والمبتكرين سيكولوجية اللعب والتواصل عند األطفال

 

 

 

 الفرقة الثالثة :

 الفصل الثاني  الفصل األول 

 التعليم والتنمية المستدامة مفهومه وطرق تنميتهالذكاء الروحي 

 التربية واألخالق اإلسالمية قراءات في التربية الخاصة باللغة االنجليزية

 مهارات الحاسب اآللي بناء المقاييس النفسية

 الطب النفسي الصحة النفسية وعلم النفس اإلجتماعى

االحتياجات التعرف والتشخيص لذوي  مهارات التشخيص والتوجيه

 الخاصة

 منهج البحث اإلكلينيكي سيكولوجية إدارة األزمات المدرسية



 

 الصحة النفسية االيجابية علم نفس النمو

 التربية والتنمية والمجتمع اللغة العربية 

 التدريب العملي في التخصص

 

 الفرقة الرابعة :

 الفصل الثاني  الفصل األول 

كيف ترتقي  -مهارات التفكير اإلبداعي 

 بمستوى تفكيرك

أساليب وبرامج اإلرشاد والعالج النفسي 

 المدرسي

أساليب وبرامج اإلرشاد والعالج النفسي  قراءات في الطب النبوي 

 الزواجي واألسري 

 مهارات الذكاء العاطفي ومهارات الحياة  تأهيل المعوقين

 قراءات في الصحة النفسية اإلحصاء النفسي والتربوي 

 سيكولوجية التدخل والدمج للمتفوقين تشخيص وتقويم الفئات الخاصة 

أساليب وبرامج اإلرشاد النفسي لكبار 

 السن 

أسبابه، أعراضه، أنواعه،  -االكتئاب 

 طرق عالجه

 قاعة بحث في علم النفس والصحة النفسية  اإلحصاء النفسي والتربوي 

 القرآن والسنةاإلعجاز العلمي في  أسس ومهارات إدارة الذات

 بحث التخرج

 

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات 

 العلمية اللجنة وإعداد جمع



 

  

 

 الدبلوم العالي في تحقيق التراث:

 التعريف بالدبلوم:

 

 التراث فنيات على وتركيزه التطبيقي بطابعه يتميز التخصصات متعدد دبلوم
 نخبة   الدبلوم في بالتدريس ويقوم، العصر تكنولوجيا على وانفتاحه المكتوب

 التي التعليمية األساليب في الخبرة وأصحاب المتخصصين األساتذة كبار نم  
 البرنامج هذا وأنشئ، ومقاصده مطالبه و المعرفي الحقل خصوصية تالئم
 أفريقيا في المتوافرة العربية المخطوطات تحقيق في مختصين إعداد بهدف
 العربية اللغة لخدمة لنشرها الحاجة تظهر التي،  العالم دول وجميع

 .سالميةالإ  والدراسات

 واحد دراسي عام: البرنامج في الدراسة ومدة

 ( دراسيين فصلين)  

 

 

 الخطة الدراسية:

 السنة الثانية  السنة االولي 

 (2التحقيق)قواعد  (1قواعد التحقيق)



 

  

 تاريخ المخطوط العربي ترميم وصيانة المخطوط العربي

 فهرسة المخطوطات نظم حفظ واسترجاع المخطوطات

 الثقافة العربية اإلسالمية الخط العربي وأنواعه

 لغة عربية  مهارات الحاسوب 

 مدخل إلى فهم النصوص دراسة النصوص ونشرها

 مناهج البحث التصحيف والتحريف

 خطوات عملية ( -تحقق مخطوطًا )كيف  صناعة الكشافات

 المصادر والمراجع
 الورقة البحثية ) تحقيق نص مخطوط (

 

 

 

 جمع وإعداد اللجنة العلمية
  

 



 

 

 

 

  :األسريةاآلداب في العلوم دبلوم 

 

 بالدبلوم: التعريف

 

ً للقيام  ً وتربويا ً ووظيفيا برنامج رائد يهدف إلى إعداد المرأة مهنيا

بدور فاعل متميز في البناء الوطني والنماء األسري واالجتماعي على 

كمل وجه وإعطائها الفرصة الكاملة للمساهمة في بناء األجيال  أ

القادمة بما يضمن لهم االستقرار النفسي وسالمة الجسم 

والتحصيل العلمي الذي يساعدهم على اللحاق بالركب العالمي 

في الصناعة والتقدم التقني وبناء المجتمع اإلنساني بعيداً عن 

 ت.التعصب والتزمت واالنغالق على الذا

 

 أهداف البرنامج:

 

التعريف باألسرة كمؤسسة اجتماعية وعالقتها 
بالمؤسسات االجتماعية ووظائفها والتغيرات 

االجتماعية التي تواجهها والسياسات االجتماعية 
 القائمة وتطويرها.

وواجباتها  ،تعريف بحقوق األم الشرعية والمدنيةال
 ومسؤولياتها تجاه بيتها وأسرتها.

 



 

 

 

 

المهارات األساسية إلدارة المنزل  الدارسينإكساب 
وتحقيق مستلزماته المختلفة والتطبيقات العملية 

 المتعلقة بالمعارف والمهارات المنزلية المختلفة.

 
 :مدة الدبلوم 

  عامان دراسيان 

 

 

 : الخّطة الدراسية

 

 المستوي المادة

 الزوجي   حقوق  الثقافة اإلسالمية مدخل إىل 

  األرسة فقه  حقوق اإلنسان

 علم االجتماع األرسي الرعاية الصحية لألرسة

 الصحبة اإليجابية مناهج البحث

 علم األخالق اإلسالمية  الحضارة العربية اإلسالمية

ي الصحة والمرض مدخل إىل علم الغذاء والتغذية
 
 التغذية ف

 فن الطهي وتطبيقاته فقه األرسة

 المالبستصميم وتنفيذ نماذج  التفكك األرسي



 

ل والموازنة المالية  حقوق األبناء والوالدين واألقارب إدارة المن  
 لألرسة

 فن تجميل المرأة تربية الطفل

ل نظريات اإلرشاد األرسي  التصميم الداخلي للمن  

ي األرسة 
 
قضايا وحلول ف

 والمجتمع
 علم نفس الطفل ونموه

ي اإلسالم  التواصل األرسي 
 
 حقوق الطفل ف

ي  تحسي   نمط
 
االتصال ف

 العالقات األرسية
ي تربية الطفل 

 
 دور البيت ف

العنف األرسي وآثاره عل األرسة 
 والمجتمع

ي 
 
نظام األرسة والمجتمع ف

 اإلسالم

حاجات اإلنسان بي   األرسة 
 والمجتمع

ي الالمباالة 
 
حياة الفرد واألرسة  ف
 والمجتمع

 

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات و

،،،،،،،،،،،،،،،، 

 العلمية اللجنة :  إعدادو جمع

 



 

  

 

 قسم اآلثار : -كلية اآلداب 
 رؤية القسم

الريادة والتميز العالمي في تقديم برامج أكاديمية وإجراء بحوث علميّة في 

 مجاالت الدراسات األثرية وتطبيقاتها المختلفة.

 رسالة القسم

يسعى قسم اآلثار إلى تقديم برامج تعليمية متميزة؛ لتأهيل كوادر متخصصة 

النظرية والتطبيقات العملية في مجال العمل األثري، وفق أفضل البرامج 

والترميم والصيانة وتطوير المهارات البحثية وصقلها، ونشر الوعي 

 والمعرفة بالعمق الحضاري.

 رسالة البرنامج

تقديم تعليم أكاديمي متميز في مجاالت اآلثار  والترميم وما يرتبط بها من 

وظفة أحدث التقنيات والمعايير علوم مساعدة في بيئة تعليمية داعمة وم

الدولية لتحقيق مخرجات مؤهلة للمنافسة في سوق العمل، تسهم في خدمة 

 المجتمع وتنميته.

 أهداف البرنامج

. تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات والكفاءات المختلفة في الحقل األثري 1

ها لمواكبة التطور العالمي في مجال الدراسات األثرية وحفظها وصيانت

 وترميمها.



 

  

. تأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل في مجاالت العمل األثري 2

 المختلفة وحفظها وصيانتها وترميمها.

. تزويد الطالب بمهارات البحث العلمي في مجاالت العمل األثري 3

 المختلفة وحفظها وصيانتها وترميمها.

اآلثار وتعزيز مبدأ . اإلسهام في تحقيق خطط التنمية المستدامة في مجال 4

 الشراكة المجتمعية.

 

 

 

 

 المقررات الدراسية: 

 السنة األولي 

 الفصل الثاني  الفصل األول 
 اللغة العربية مقدمة في اإلحصاء

 علم آثار ما قبل التاريخ مهارات كتابية

 المدخل إلى  أصول البحث المدخل إلى علم اآلثار

 األنتروبولوجيا (علم اإلنسان )  الرسم والرفع األثري

 علم اإلنسان ) اإلثنوغرافيا ( آثار عصور ما قبل التاريخ

 مناهج البحث األثري علم المتاحف



 

  

 علوم البيئة األثرية حقوق اإلنسان 

 السنة الثانية 

 الفصل الثاني  الفصل األول 
 الصحة النفسية آثار الوطن العربي القديم

 تاريخ الفن والعمارة العربيتاريخ الحضارات القديمة في الوطن 

تاريخ العصر الكالسيكي  الكتابات والنقوش القديمة

 )اإلغريقية (

 اآلثار الكالسيكية اإلغريقية مدخل إلى علوم القرآن الكريم والسنة النبوية

تاريخ العصور الكالسيكية  اللغة اإلنجليزية 

 الرومانية

 اآلثار والفنون البيزنطية اللغات القديمة

 تاريخ العرب واإلسالم صيانة اآلثار وترميمها

 السنة الثالثة 

الفصل  الفصل األول 
 الثاني 

الفنون اإلسالمية الصغرى  اآلثار والحضارة الفارسية

)صدر اإلسالم وحتى نهاية 

 العهد األيوبي (

 المسكوكات العربية واإلسالمية فنون العمارة العربية واإلسالمية )صدر اإلسالم وحتى نهاية العهد األموي (

 الفخار والخزف اإلسالمي دراسات في السيرة النبوية المعطرة

 إدارة المواقع األثرية الكتابات األثرية )نشأة الخط العربي وتطوره خالل العصور اإلسالمية(

المذاهب الفكرية والحضارية  فن التصوير اإلسالمي

 اإلسالمية



 

  

 وبناء المجتمعاإلسالم  أصول اإليمان 

فنون العمارة العربية واإلسالمية )منذ العهد المملوكي حتى نهاية العهد 

 العثماني(

 الطبوغرافيا وعلم المصورات

 مقدمة في آثار الجزيرة العربية الفن العربي القديم 

 

 

 السنة الرابعة 

 الفصل الثاني  الفصل األول 
 العمارة اإلسالمية المملوكي حتى نهاية العهد العثماني(الفنون اإلسالمية الصغرى )منذ العهد 

 مقدمة في إدارة موارد التراث اآلثار والمجتمع

 مدخل إلى التربية المهنية النظام االقتصادي في اإلسالم

 نصوص أثرية مقدمة في علم المتاحف

 المسكوكات اإلسالمية  مناهج ونظريات في علم اآلثار

الفن والعمارة في المشرق  المغرب واألندلسالفن والعمارة في 

 اإلسالمي

 تطبيقات حديثة في علم اآلثار تدريب عملي في التنقيب األثري

 تقنية المعلومات  ترميم وصيانة المعثورات األثرية

 



 

  

 

 جمع وإعداد اللجنة العلمية 

 

  

 

 

 

  

 



 

  

 

الدبلوم المهني 

  المتخصص في اإلرشاد

)مجال الخدمة 

االجتماعية المدرسية 

:)                

يعتبر دبلوم الخدمة االجتماعية من أهم البرامج التي تحتاجها المؤسسات 

التي تقدم خدمة اجتماعية لألفراد واألسر والجماعات، نظراً لوجود موظفين 

الخدمة االجتماعية، أو من يحملون تخصصات أخرى من غير تخصص 

حملة شهادة الثانوية العامة، إضافة إلى باحثين اجتماعيين تخصص علم 

اجتماع،  لذا فإن طرح دبلوم مهني في تخصص الخدمة االجتماعية 

يستهدف تأهيل وتزويد العاملين بمواد تخصصية في مجال الخدمة 

األفراد واألسر  االجتماعية وآليات الممارسة المهنية الصحية السليمة مع

والجماعات، ومن أبرز المؤسسات التي يستهدفها الدبلوم تلك المؤسسات 

العاملة في مجال األسرة والمجتمع، وكذلك أقسام شؤون الموظفين في 

المؤسسات لتعاملهم مع حاالت اجتماعية تخص الموظف نفسه، ويهدف 

اعية، تأهيالً برنامج الدبلوم إلى تأهيل الموظفين في تخصص الخدمة االجتم

 أكاديمياً مهنياً ليضمن العمل بكفاءة ومهنية مع الحاالت.

 



 

  

 

 المقررات الدراسية:

 الفصل الثاني  الفصل األول 

  االجتماعية الخدمة في الممارسة نظريات األخالقية والقيم المهني التطور
 الخدمة في المهني التدخل في أساسية مبادئ

  االجتماعية
 البحثية والممارسة العلمي البحث مناهج

 مجتمعية نفسية صحة المدرسي االرشاد في معاصرة نظريات
 المدرسي المجال في االجتماعية الخدمة  الدراسي والتأخر التعلم صعوبات
  النفسية والمقاييس االختبارات  األسري االرشاد في تدريبية مهارات
 اإلنسان حقوق مجال فى االجتماعية الخدمة  االجتماعية البحوث تصميم
 االجتماعية للخدمة اإلسالمي التأصيل والتنمية البيئة مجال فى االجتماعية الخدمة
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الدبلوم المهني 

المتخصص في اإلرشاد 

والدعم النفسي 

 والخدمة اإلجتماعية:               

يعتبر الدبلوم المهني المتخصص ضمن برامج الدراسات العليا في مجال 

الدعم النفسي واإلرشاد األسري والتربوي والعالج النفسي التي يجمع بين 

 العملية واإلكلينيكية.الجوانب النظرية والمعرفية والجوانب 

 رسالة البرنامج :

إعداد كادر متخصص في الدعم النفسي واإلرشاد في مختلف المجاالت مما 

 يفتح آفاقًا جديدة للعمل.

 الفئة المستهدفة:

 الراغبون في العمل كأخصائيين في الدعم النفسي -1

 موظفو المؤسسات ذات العالقة بمجال التخصص. -2

 المقررات الدراسية:

 الفصل الثاني  لفصل األول ا
 األداء وتقويم المهنية التنمية األخالقية والقيم المهني التطور



 

  

 البحثية والممارسة العلمي البحث مناهج  ورعايته الطفل تنشئة

 مجتمعية نفسية صحة النفسي والعالج االرشاد نظريات

 الطفولة وتطورات النمو  العالج وطرق األطفال مشكالت

 االبداعي النفس علم اإلرشادي التدخل في أساسية مفاهيم

 األخالقية والقواعد الثقافية الجوانب النفسية والصدمات اإلجهاد التدخل أزمة

 األسري العالج والمراهقين األطفال لدى االضطرابات

  اإلنسان حقوق النفسي واإلرشاد التوجيه

 (2) األطفال مع ميداني تدريب (1) األطفال مع ميداني تدريب
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 : االجتماعية الخدمة قسم- اآلداب كلية

 التعريف بالقسم :

يهدف هذا التخصص إلى إعداد أخصائي اجتماعي على مستوى عاٍل من المهنية، قادر على تطبيق مهارات 

 التعامل مع أنساق الخدمة االجتماعية والتأثير فيها إلحداث التغيير المرغوب للنهوض بالمجتمع وأفراده، ثم

إجراء وتطبيق البحوث العلمية االجتماعية لدراسة الظواهر االجتماعية والسلوك اإلنساني ووضع الخطط 

 المناسبة للتدخل المهني واختبارها ونشرها وتوظيفها في العالج والوقاية من المشكالت االجتماعية.

 الرؤية:

 المنافسة العربية والعالمية. مجال تعليم الخدمة االجتماعية ، والقدرة على  فيالتميز والريادة 

 الرســـــــــالة:

إعداد كفاءات علمية وبحثية ومهنية في الخدمة االجتماعية قادرة على المنافسة في سوق العمل، وإعداد ممارس  

 مؤهل في مجال التخصص من خالل تقديم التعليم والتدريب بجودة عالية تخدم سوق العمل.

 األهداف:

إعداد الطلبة إعداداً نظرياً وعملياً بما يكسبهم مهارات العمل في مجاالت الخدمة يهدف هذا التخصص إلى 

 االجتماعية، وذلك من خالل:

 تزويد الخريج بالمعارف النظرية لممارسة الخدمة االجتماعية بالمؤسسات المجتمعية.-1

 عية.إكساب الخريج المهارات المهنية لممارسة الخدمة االجتماعية بالمؤسسات المجتم-2

تنمية المهارات البحثية لدى الخريج، وتنمية قدرة الخريج على دراسة القضايا والمشكالت المجتمعية، وتهيئة -3

الخريج لسوق العمل، ومساعدة الطلبة على تنمية ذاتهم وقدراتهم ومهاراتهم المهنية من خالل الممارسة المهنية 

 وتحت إشراف مهني.

وبما يحقق   ،وعلم الخدمة االجتماعية بما يتالءم مع تطلعات المجتمع لمهنةوتطوير المقررات  تحديث -4

 المشكالت التي تتعامل معها الخدمة االجتماعية  مواجهةاالجتماعي القدرة على  لألخصائي

تقديم المشورة الفنية للوزارات والهيئات والمؤسسات في مجاالت الخدمة االجتماعية وتدريب طالب القسم  -5

 بها.

 إلعداد األخرىالعمل والشئون االجتماعية والوزارات  وزارةللعاملين في مجاالت  تدريبيةدورات  ادإعد -6

علمي وأيضا االستفادة من  أساسوعلم الخدمة االجتماعية على  مهنةعلى الخدمة االجتماعية لنشر  مدربةكوادر 

 تلك الكوادر في اإلشراف على تدريب طالب قسم الخدمة االجتماعية.

إقامة العالقات العلمية مع نظم تعليم الخدمة االجتماعية ممثلة في أقسام وكليات ومعاهد الخدمة االجتماعية  -7

 ً وإقامة المشروعات االجتماعية والبحوث مع الوزارات الوطنية مثل وزارة العمل والشئون   ،عربياً ودوليا

 مة االجتماعية مثل منظمة اليونيسيف ، وغيرها.والهيئات العربية المهتمة بالخد ،االجتماعية ووزارة التعليم 

 

 



 

 

 

 

 

 

 المقررات الدراسية لقسم الخدمة االجتماعية

 الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس في الخدمة االجتماعية

 الفرقة األولي :

 الفصل الثاني  الفصل األول 

 ثقافة إسالمية اللغة العربية

 االجتماعية األنثروبولوجيا مدخل إلى علم االجتماع

 علم االجتماع الحضري مدخل إلى علم النفس العام

 ممارسة الخدمة االجتماعية مع ذوي مدخل الرعاية االجتماعية

 االحتياجات الخاصة

 إدارة المؤسسات االجتماعية مدخل إلى ميدان الخدمة االجتماعية

 (1طرق تنظيم المجتمع ) الخدمة االجتماعية وحقوق االنسان

 المدخل إلى العلوم االجتماعية (1ميدانية في الخدمة االجتماعية )زيارات 

 

 الفرقة الثانية :

 الفصل الثاني  الفصل األول 

نصوص تخصصية في الخدمة االجتماعية 

 باللغة االنجليزية

 (2طرق تنظيم المجتمع)

 سلوك اإلنسان في البيئة اإلجتماعية أسس االتصال في الخدمة االجتماعية

االجتماعية في مجال الجريمة  الخدمة

 واإلصالح

 المجتمع واألسرة في اإلسالم



 

العالقات العامة واالتصال في الخدمة   الخدمة االجتماعية في المجال النفسي

 االجتماعية

المداخل العالجية المعاصرة للعمل مع  تحصين المجتمع المسلم ضد الغزو الفكري

 األفراد واألسر

 المشكالت االجتماعية الحاسب اآللىتطبيقات إحصائية على 

 (2زيارات ميدانية في الخدمة االجتماعية ) صحة نفسية عقلية

 ممارسة الخدمة االجتماعية مع المجتمعات

 والمنظمات

ممارسة الخدمة االجتماعية في مجال 

 الرعاية الصحية ورعاية المعاقين

 
 

 الفرقة الثالثة :

 الفصل الثاني  الفصل األول 

الخدمة االجتماعية فى مجال االنحراف  الخدمة االجتماعية فى مجال الشباب

 والجريمة

 (2طريقة خدمة الفرد ) مكافحة الفساد : التحديات والحلول

من قضايا التربية اإلسالمية في المجتمع  وظيفة المسجد في المجتمع

 اإلسالمي

 رق التطبيقمهارات األسرة والطفل وط نظريات في الخدمة االجتماعية

 فئات خاصة علم االجتماع التربوي

 نظام األسرة في اإلسالم (1طريقة خدمة الفرد )

 (2طريقة خدمة الجماعة ) (1طريقة خدمة الجماعة )

 (1تدريب ميدانية في الخدمة االجتماعية ) دراسات سكانية في الخدمة االجتماعية

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفرقة الرابعة :

 الثاني الفصل  الفصل األول 

 الخدمة االجتماعية فى مجال المسنين المجتمع واألسرة في اإلسالم

 مبادئ علم االجتماع مناهج البحث في الخدمة االجتماعية

منهج نماذج الممارسة العامة في الخدمة 

 االجتماعية

 الخدمة االجتماعية المدرسية

الخدمة االجتماعية في مجال رعاية األسرة 

 والطفولة

 المجتمعصحة 

الخدمة االجتماعية في المجال العمالي وحماية 

 البيئة

الخدمة االجتماعية في مجال الدفاع 

 االجتماعي

الخدمة االجتماعية في مجال تنمية المجتمعات  الخدمة االجتماعية في مجال السكان

 الحضرية والريفية

 تشريعات اجتماعية تخطيط اجتماعي تنمية إجتماعية

 (3تدريب ميدانية في الخدمة االجتماعية ) (2في الخدمة االجتماعية ) تدريب ميدانية

  مشروع بحث التخرج 

 إعداد اللجنة العلمية                 

 


	الخطّة الدراسية:

