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 األفروآسيويةمعهد الدراسات 

 ( :1مادة ) -

يقية نظرًا للعالقات المتميزة بين جامعة قناة السويس وكثير من الجامعات األفر

تفاقيات المبرمة بين الجامعة وعدد من جامعات الصين واآلسيوية والمتمثلة في اال

فريقية مثل السنغال زيا وغيرها من البلدان األإليوإندونيسيا وتركيا ولبنان والعراق وم

وكينيا وتشاد ودول شمال أفريقيا "ليبيا وتونس والجزائر والمغرب" ، ورغبة في 

تطوير هذه العالقات وتفعيل التكامل األفروآسيوي من خالل الدراسات والبحوث ، 

 لذا تقيم جامعة قناة السويس معهدا لتطوير الدراسات الخاصة بالشعوب 

 األفريقية واآلسيوية .

 : ية المعهدرؤ -

مستوى  إلى يجيهللوصول بخر تبوأ مكانة مرموقة بين نظائرهيأن  إلى معهدتطلع الي

 المنافسة المحلية واإلقليمية والدولية.

 : رسالة المعهد -

كللوادر متخصصللة فللي الدراسللات المتعلقللة بقللارتي أفريقيللا يعمللل المعهللد علللى تخللري  

للوفللاب با تياجللات المجتمللع المحلللي  وآسلليا مللن  ملللة الللدبلوس والماجسللتير والللدكتوراه

واإلقليمي واإلسلهاس بشلكل فعلال ودائلم لتحقيلو التواصلل واللربص بلين مصلر وأفريقيلا 

وآسيا نظرًا للموقلع المتميلز لجامعلة قنلاة السلويس ودعلم سياسلات مصلر تجلاه أفريقيلا 

ت وآسلليا ، وتحقيللو رسللالتنا مللن خللالل االلتللزاس بالمعللايير العالميللة للتميللز فللي مجللاال

 البحوث والدراسات األفريقية واآلسيوية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة .
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 : ةإليتحقيق األغراض الت إلىوينطلق المعهد  -

 تلبية رغبة الطالب من هذه الدول للدراسة في جامعة قناة السويس . -1

 اآلسلليوية االقتصللادية –اإلسللهاس فللي إ للراب المعرفللة العلميللة بالققللايا األفريقيللة  -2

 واالجتماعية والدينية والحقارية واللغوية وغيرها . والسياسية 

 –تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية في مجال الدراسات األفريقية  -3

 اآلسيوية .

 اآلسيوية . –إعداد الكفابات والخبرات العلمية المتخصصة في الشئون األفريقية  -4

مللع المؤسسللات والمراكللز الجامعيللة المختصللة  تشللجيع التبللادل العلمللي والثقللافي -5

بالدراسلات والبحللوث األفريقيللة اآلسلليوية فللي اللداخل والخللارا مللن خللالل إصللدار 

 المجالت العلمية والمطبوعات التي تخدس أهداف المعهد .

اآلسيوية العربية من خالل إجراب بحوث ودراسات علن  –دعم العالقات األفريقية  -6

 سيوية واألفريقية .العالقات العربية واآل

مواكبلللة التطلللور اللللذي يحلللدث فلللي منطقتلللي القنلللاة وسللليناب ومشلللاركة الحلللرا   -7

 االجتماعي والثقافي في منطقة جامعة قناة السويس ) إقليم القناة ( .

تفعيللل التكاملللل األفروآسللليوي ملللن خلللالل الدراسللات والبحلللوث فلللي شلللتى العللللوس  -8

ت التعللليم لموابمللة متطلبللات سللوق تحسللين جللودة مخرجللا إلللىالمختلفللة باإلضللافة 

 العمل األفروآسيوي والعالمي .
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 : أهداف المعهد -

تعميلللو المعرفلللة بالشلللئون األفريقيلللة واآلسللليوية وإعلللداد أفقلللل البلللرام  العلميلللة  -1

والتدريبيللللة والبحثيللللة فللللي مجللللال البحللللوث والدراسللللات األفريقيللللة واآلسلللليوية ، 

 التقدس العلمي على مستوى العالم .وتطويرها بشكل دائم ، بما يجعلها تواكب 

اإللتللزاس بالمعللايير الدوليللة للتميللز فللي األنشللطة والبللرام  والخللدمات التللي يقللدمها  -2

 الجودة واالعتماد . إلىالمعهد ، وصواًل بها 

تكلللوين خلللريجين متخصصلللين فلللي الشلللئون األفريقيلللة واآلسللليوية وإعلللدادهم فلللي  -3

هد ، بحيل  يصلبحون عللى قلدر كبيلر ملن التخصصات األكاديمية التي يقدمها المع

 التنافسية العالمية ، والقدرة على االستمرار في البحوث والتعلم مدى الحياة .

إجراب الدراسات والمشروعات البحثية في المجاالت التي تهم المجتمع وتسلهم فلي  -4

 تحقيو عالقات أو و بين مصر والدول األفريقية واآلسيوية الشقيقة .

خللدمات البحثيللة واالستشللارية والعلميللة والتدريبيللة التللى تتطلللب مللن جانللب تقللديم ال -5

المستفيدين  من أنشطة المعهد ، وخاصة من جانب مصلر وفئلات المجتملع الملدني 

 والقطاع الخاص .

تعميللو الللوعي المصللري باهميللة االنتمللاب األفريقللي اآلسلليوي ، وتحسللين الصللورة  -6

رتي أفريقيلللا وآسللليا ، وتلللدعيم العالقلللات المتبادللللة بلللين المصلللريين وأشلللقائهم بقلللا

 المصرية والعربية بالقارتين .

دعللم التعللاون العلمللي بللين المعهللد والمعاهللد العلميللة اآلخللرى المما لللة واالسللتعانة  -7

 باساتذة متخصصين من الدول األفريقية واآلسيوية لإلستفادة من خبراتهم .
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 : وسائل تحقيق أهداف المعهد -

المحاضلللرات و لقلللات النقلللار والملللؤتمرات وإجلللراب البحلللوث تنظللليم اللللدرو  و -1

 والدراسات األفريقية واآلسيوية ، وتوجيهها واإلشراف عليها .

 نشر البحوث والدراسات المتعلقة بالقارة األفريقية والقارة اآلسيوية . -2

 توفير وسائل البح  العلمي وأدواته في الشئون األفريقية واآلسيوية . -3

 ثات علمية للدراسات الميدانية بالدول األفريقية واآلسيوية .تنظيم بع -4

اسللتقداس أكبللر عللدد مللن الطللالب مللن القللارتين للدراسللة فللي المعهللد للحصللول علللى  -5

الللدرجات العلميللة ، وتللدريب أكبللر عللدد مللن الدارسللين أو المتللدربين األفللريقيين 

 لمدد محددة . واآلسيويين في دورات تدريبية

 

 تصاصات مجلس اإلدارة :( : اخ2مادة ) -

 : ةإلييختص مجلس المعهد بالنظر في األمور الت -

 اقتراح أسس قبول الطالب وتنفيذها واإلشراف عليها . -1

تحديد أعداد الطالب المقبلولين سلنويا فلي أقسلاس المعهلد بنلاب عللى اقتلراح األقسلاس  -2

 العلمية .

قتر لللة والمقلللررات الدراسلللية دراسلللة البلللرام  العلميلللة واألقسلللاس األكاديميلللة الم -3

 والتوصية بإجازتها .
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القيد للدبلوس في أقساس المعهد وتسلجيل موضلوعات رسلائل الماجسلتير واللدكتوراه  -4

وتشللكيل لجللان المناقشللة والحكللم عليهللا وإلغللاب القيللد والتسللجيل بنللاب علللى اقتللراح 

 مجالس األقساس بالمعهد .

 ة من المعهد .التوصية بمنح الشهادات والدرجات العلمي -5

فلي المعهلد ونقلهلم وإعلارتهم  والهيئة المعاونة اقتراح تعيين أعقاب هيئة التدريس -6

 وندبهم ، بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص .

اقتللراح أ للر التعللاون مللع الجامعللات والهيئللات والمؤسسللات الو نيللة والدوليللة بمللا  -7

 يخدس أهداف المعهد .

 إلعارات .الترشيح للمهمات العلمية وا -8

 المسائل األخرى التي يختص بها وفقا للقانون .

 ( :3مادة ) -

 : يتكون المعهد من األقسام اآلتية -

ويخلتص بالدراسلات  قسم الدراسات والبحوث في العلووم اإلتتماييوة والنيسوية : -1

والبحللوث المتعلقللة بمجللاالت التللاريا والجغرافيللا واإلجتمللاع واألنثروبولوجيللا فللي 

 ا وأفريقيا .قارتي آسي

ويخللللتص  قسووووم الدراسووووات والبحوووووث فووووي المكتبووووات والمعلومووووات واإليوووو م : -2

بالدراسات والبحوث المتعلقة بالو ائو والمكتبات والمعلومات واإلعلالس ) اإلااعلة 

 العالقات العامة ( . –الصحافة  –والتليفزيون 
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المتعلقللة  ويخللتص بالدراسللات والبحللوث : الجغرافيووةقسووم الدراسووات والبحوووث  -3

 .والبشريةبالموارد الطبيعية 

ويخللتص بالدراسللات والبحللوث  :وآدابهووا اللغووات فووي و البحوووث الدراسووات قسووم - -4

وآدابهلا  للمتخصصلين و وكلذلع تعليمهلا للنلا قين بغيرهلا و  المتعلقة باللغة العربية

والدراسللللات والبحللللوث المتعلقللللة باللغللللة اإلنجليزيللللة  والفرنسللللية للمتخصصللللين 

 .موغيره

 

 الباب الثاني 

 القوايد األساسية

 قوايد الئحة الدراسات العليا بنظام السايات المعتمدة

 تامعة قناة السويس – األفروآسيويةلمعهد الدراسات 

 :  (4مادة ) -

ة بنلاب عللى اقتلراح مجللس معهلد إليلتمنح جامعة قناة السويس الشهادات والدرجات الت

 وهي : األفروآسيويةالدراسات 

 فريقيللة اآلسلليوية فللي أ للد التخصصللاتلللوس الدراسللات العليللا فللي الدراسللات األدب -1

 ة في الالئحة الداخلية .ينالمب

نلة ياآلسيوية في ا لد التخصصلات المب –درجة الماجستير في الدراسات األفريقية  -2

 في الالئحة الداخلية .
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 التخصصلات داآلسليوية فلي أ ل –يقيلة درجة دكتوراه الفلسفة فلي الدراسلات األفر -3

 ة في الالئحة الداخلية .نيالمب

 ( : مواييد الدراسة :5مادة ) -

أسلبوع دراسلي شلامل  15فصل الخريف ، ويبدأ السبت الثال  ملن سلبتمبر ولملدة  -1

 االمتحانات .

أسللبوع دراسللي شللامل  15فصللل الربيللع ، يبللدأ السللبت الثللاني مللن فبرايللر ولمللدة  -2

 االمتحانات .

أسلللابيع دراسللية شلللاملة  8أ السللبت األول ملللن يوليللو ولمللدة فصللل الصلليف ، يبلللد -3

 االمتحانات .

 ( : نظام الدراسة :6مادة ) -

يسمح للطالب بالتسجيل في فصلي الخريف والربيع في عدد من الساعات ال يزيد علن 

ساعة معتمدة لكل فصل . كما يسمح للطالب بالتسجيل في فصل الصيف فلي علدد  16

سللاعات معتمللدة . وال تحسللب سللاعات تسللجيل الرسللالة  9 مللن السللاعات ال يزيللد عللن

 ضمن هذه الساعات . 

 ( : السايات المعتمدة : 7مادة ) -

 ساعة دراسية نظرية وا دة في األسبوع .  -1

 أو ساعتين من التدريبات العملية أو المعملية في األسبوع .  نتطبيقيتيأو ساعتين  -2

 نية في األسبوع  وال الفصل الدراسي . أو أربع ساعات من التدريبات الميدا -3
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 ( : الشروط العامة للقبول والتسجيل : 8مادة ) -

يقبل الطالب الحاصل عللى درجلة البكلالوريو  ل الليسلانس ملن إ لدى الجامعلات  -1

مللن المجلللس األعلللى للجامعللات المعتللرف بهللا ا كوميللة والخاصللة والعسللكرية 

 وفى شروط القبول بكل برنام  . للدراسة ببرام  الدراسات العليا إاا است

أن يستوفي الطالب شروط القسم ل المعهد ، وأن يحصل على موافقة مجللس القسلم  -2

 المعهد ومجلس المعهد .  ل

 أن يستوفي الطالب المستندات والنمااا المطلوبة في إدارة الدراسات العليا .  -3

المقللررات ويعتمللده مللن يختللار الطالللب المقللررات المناسللبة ويمللج نمللواا تسللجيل  -4

 المعهد .  عميدالمرشد األكاديمي ورئيس القسم ل 

التسجيل شرط أساسي لكي يسمح للطالب بالحقور و سلاب المقلررات الدراسلية  -5

 له . 

ال يعتبلللر الطاللللب مسلللجاًل فلللي أي مقلللرر إال بعلللد سلللداد الرسلللوس الدراسلللية خلللالل  -6

 المواعيد المقررة . 

إنهللاب إجللرابات التسللجيل قبللل نهايللة األسللبوع الثللاني مللن الطالللب الللذي ال يقللوس ب -7

فصلي الخريف والربيع ، واألسبوع األول من الفصل الصيفي ال يحل لله  قلور 

 المحاضرات . 

 أن يتم عمل مقابلة شخصية مع المتقدس لاللتحاق بالمعهد -8

يقبلللل المعهلللد الحاصللللين عللللي بكلللالوريو  أو ليسلللانس ملللن الكليلللات العسلللكرية  -9

 .المعهدة بعد اجراب المعادلة المؤهلة من اقساس يلشر وا
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 ( : قوايد دراسة مقرر :     9مادة ) -

يقرر مجلس المعهد الحد األدنى لعدد الطالب لفلتح مقلررات دراسلية عللى اقتلراح  -1

 مجلس القسم ل المعهد . 

 بداية ل نهاية األسبوع الثاني منيحو للطالب أن يحذف ل يقيف أي مقرر قب -2

 يالدراس الفصل

) الخريف ، الربيع ( أو نهاية األسبوع األول من فصل الصيف بعد تعبئة نمواا 

الحذف واإلضافة واعتماده من المرشد األكاديمي دون أن يظهر المقرر الذي تم 

  ذفه في سجله الدراسي . 

يسمح للطالب باالنسحاب من المقرر الدراسي قبل نهاية األسبوع الثاني عشلر ملن  -3

بداية فصلي الربيع والخريف أو األسبوع السلاد  ملن الفصلل الصليفي بعلد تعبئلة 

نمللواا االنسللحاب واعتمللاده مللن المرشللد األكللاديمي وفللي هللذه الحالللة ال تحسللب 

(  Wللطاللللللب سلللللاعات هلللللذا المقلللللرر ويرصلللللد للطاللللللب تقلللللدير منسلللللحب ) 

Withdrawal  دون استرداد المصروفات في سجله الدراسي . 

عللى األقلل ملن  %75لطالب بدخول االمتحان النهلائي إال إاا  قلر الل  ال يسمح ل -4

ملن مجملوع علدد  %25الساعات التدريبية للمقرر ، فإاا تجاوزت نسبة غيابله الل  

السللاعات التدريسللية للمقللرر . يخطللر الطالللب بحرمانلله مللن دخللول امتحللان نهايللة 

(  FWرر ) الفصللل ويرصللد للله فللي سللجله الدراسللي منسللحبًا إجباريللًا مللن المقلل

Forced withdrawal  . 

إاا تعلذر عليله دخلول  Incomplete(  Iيحصل الطالب على تقدير غير مكتمل )  -5

االمتحان النهائي لمقرر أو إتماس بعض متطلباته ألسباب قهرية يقبلها مجلس القسلم 

المعهد وتقرها لجنة الدراسات العليا ومجلس المعهد شلريطة أن يكلون قلد  قلر  ل
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على األقل ملن متطلبلات المقلرر وعليله أداب االمتحلان خلالل الفصلل  %75وأدى 

 (  FWوإال  صل على تقدير منسحب إجباري )  إليالدراسي الت

( ال  I , W , FW , MWالمقلررات التلي يحصلل فيهلا الطاللب عللى تقلدير )  -6

 تحسب له كساعات دراسية وال تدخل في  ساب المتوسص التراكمي للدرجات . 

للطالب إعادة التسجيل في أي مقرر سبو له النجلاح أو الرسلوب فيله بغلر   يحو -7

 تحسين تقديره في هذا المقرر . 

ال يحسللب للطالللب المقللرر ضللمن السللاعات المطلوبللة للحصللول علللى الدرجللة إاا  -8

( . ويجلب عليله إعلادة دراسلة المقلرر إاا كلان  C صل فيه على تقدير أقل ملن ) 

راسللة مقللرر بللديل إاا كللان اختياريللًا . وتللدخل الللدرجات إجباريللًا ويحللو للطالللب د

(  CGPAالحاصل عليها في محاوالته في  ساب المتوسص التراكمي للدرجات ) 

Cumulative Grade Point Average         . في جميع الفصول الدراسية 

سجيل لنفس البرنام  مرة في  الة شطب الطالب من البرنام  ال يحو له الت -9

 اات التخصص . في أخرى 

ال يحسللب للطالللب المقللرر الللذي درسلله ومللر عليلله أكثللر مللن خمللس سللنوات مللن  -10

تارخ اجتيازه المقرر و تلى وقلت الحصلول عللى اللدبلوس أو الماجسلتير أو سلبع 

 سنوات  تى وقت الحصول على الدكتوراه . 

  حساب المتوسط التراكمي للدرتات : -11

 نقاط المقرر . × اعات المعتمدة للمقرر نقاط تقدير المقرر = عدد الس -أ

لكللل فصللل دراسللي ) ألقللرب  ال للة أرقللاس  GPAالمتوسللص التراكمللي للللدرجات  -ب

 للمعادلة :  َ وفقَاعشرية ( 
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GPA  =    

  وفقًا للمعادلة : CGPAالمتوسص التراكمي للدرجات  إلييتم  ساب إجم -ج

CGPA  =  

للطالللب بالتسللجيل فللي مقللرر دراسللي إاا كللان للله متطلللب سللابو ويجللب ال يسللمح  -12

 عليه أن يجتاز المتطلب السابو أواًل . 

يسمح للطالب باالنسحاب من المقرر الدراسي بعد التسلجيل عنلد اسلتدعائه ألداب  -13

(  MWالخدمة العسكيرية ويرصلد لله تقلدير منسلحب ألداب الخدملة العسلكرية ) 

Military withdrawal  في سجله الدراسي وال تحسب هلذه الفتلرة ضلمن ملدة

 صال ية المقررات . 

أ ناب تقدميه فلي  In Progress(  IPيرصد تقدير الطالب في السجل الدراسي )  -14

بح  رسالة الماجستير أو الدكتوراه . وترصلد لله نتيجلة مناقشلة الرسلالة بتقلدير 

وال  Unsatisfactory(  Uأو غيللر مرضللي )  Satisfactory(  Sمرضللي ) 

 .  GPAتدخل في  ساب متوسص نقاط التقدير 
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 ( قوايد تقييم المقرر : 10مادة ) -

 

Marks  

 الدرتات

Grade 

 المعدل / التقدير

Points 

 النقاط

 Very highًا إليوترصد هوه  التقوديرات للطلبوة الوهين أاهوروا أدا  ي

graduate caliber  

100 – 90 

90 < 85 

85 < 80 

A 

A- 

B+ 

4.000 

3.666 

3.333 

ترصوووووود هووووووه  التقووووووديرات للطلبووووووة الووووووهين أاهووووووروا أدا  مر وووووويًا 

Satisfactory performance  

80 < 75  

75 < 70  

70 < 65  

65 < 60 

B  

B-  

C+  

C 

3.000 

2.666 

2.333 

2.000 

ترصد هه  التقديرات للطلبة الهين أاهروا أدا  أقول مون المتوقون مونهم 

The performance of the student is less than 

expected  
60 < 55 C- 1.666 

 Unيرصوود هوووها التقووودير للطلبووة الوووهين أاهوووروا أدا  غيوور مر وووي 

satisfactory performance  55 < 50 D 1.000 

 Fail  < 50 F 0.000يرصد للطالب راسب 

 - Withdrawal  - Wيرصد للطالب المنسحب من مقرر 

 Forcedسوووووحب إتباريووووووًا موووووون المقووووورر يرصووووود للطالووووووب المن

withdrawal  
- FW - 

 - Incomplete  - Iيرصد للطالب الهي لم يكمل متطلبات المقرر 

 Militaryيرصوووود للطالووووب المنسووووحب ألدا  الخدمووووة العسووووكرية 

withdrawal  
- MW - 

 Inيرصود للطالوب المسوجل لسوايات الرسوالة العلميوة ولوم تكتمول بعود 

progress  
- IP - 

 - Satisfactory  - Sيرصد للطالب يند مناقشة الرسالة العلمية بنجاح 

يرصووووود للطالوووووب ينووووود رسووووووب  فوووووي مناقشوووووت  الرسوووووالة العلميوووووة 

Unsatisfactory  
- U - 
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 ( : الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا : 11مادة ) -

الدراسلات العليلا تحدد في بداية كل عاس دراسي قيمة تسلجيل السلاعة المعتملدة لبلرام  

 بقرار من رئيس الجامعة ومجلس المعهد . 

 ( : المرشد األكاديمي : 12مادة ) -

يحدد القسلم ل المعهلد لكلل  اللب مرشلدًا أكاديميلًا ويفقلل أن يكلون ملن أعقلاب هيئلة 

التدريس من نفس التخصص كلملا أمكلن ، واللع لتقلديم النصلح واإلرشلاد خلالل فتلرة 

يار المقررات الدراسية األساسية والتكميلية الالزمة لمجلال دراسته ولمساعدته في اخت

تخصصه ويكون رأي المرشد األكاديمي استشاريًا ولليس إلزاميلًا للطاللب واللع  تلى 

نهاية دراسة الطالب للمقررات . ويجوز للطالب  رية اختيار المشرف كلما كان اللع 

لللب درجتللي الماجسللتير ممكنللًا . ويسللتبدل المرشللد األكللاديمي بالمشللرف العلمللي لطا

 والدكتوراه عند تسجيل الرسالة . 

 ( : تحويل السايات المعتمدة : 13مادة ) -

بعد موافقة مجلس المعهد وبناب على اقتراح مجلس القسلم فلي المعهلد ، يسلمح للطاللب 

بتحويل عدد من الساعات المعتمدة سبو له أن درسها في جامعة أخرى على أن تكلون 

حصول على الدرجلة وأن يكلون قلد نجلح فيهلا بتقلدير ال يقلل علن ) من بين متطلبات ال

C  بشرط :( وما يعادلها  

من مجموع الساعات الدراسية  %30أال يزيد مجموع الساعات المحولة عن  -أ

 الالزمة للحصول على الدرجة . 

أال تكللون قللد ا تسللبت للله و صللل بموجللب دراسللتها علللى شللهادة أو درجللة علميللة  -ب

 أخرى . 
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شرط أال يكون قد مر أكثلر ملن خملس سلنوات ملن تلاريا اجتيلازه المقلرر و تلى ب -ج

 صللوله علللى شللهادة الللدبلوس أو درجللة الماجسللتير ، وسللبع سللنوات  تللى  صللوله 

 على درجة الدكتوراه . 

 الباب الثالث

 معهد األفروآسيوي القوايد الحصول يلى دبلوم الدراسات العليا ب

 لبرنامج الدبلوم التخصصي : ( : السايات الدراسية14مادة ) -

لموواد تههيليوة  مقاصوةويوتم يمول  (مقبوول)يتم قبول الط ب الحاصلين يلي تقدير  -

 .يام ةلمد

لكي يحصل الطاللب عللى اللدبلوس يجلب أن يلدر  علدد ملن السلاعات المعتملدة بيانهلا 

 :  إليكالت

  ومقسمة كما يلي :ساعة معتمدة  30*

 ة . ساعة معتمدة مقررات أساسي 18 -

 ساعة معتمدة مقررات اختيارية .  12 -

 ويرصد التقدير والمعدل التراكمي للدرجات في شهادة الدبلوس . 

 ( . 8وبالنسبة لشروط التسجيل فقد وردت في مادة )

 

 

 



 

 
 

16 

 الباب الرابن 

 قوايد الحصول يلى درتة الماتستير في المعهد 

 ( : شروط التسجيل : 15مادة ) -

ما يعادلله ملن إ لدى الجامعلات أو المعاهلد  والدبلوس أ درجةلى أن يكون  اصاًل ع -1

 . علي األقل  (جيد)بتقدير المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات 

بقسلم  يشترط اجتيلاز الطاللب دورة مهلارات اللغلة العربيلة قبلل تسلجيل الموضلوع -2

 .  اللعة العربية 

التقللدس بتسللجيل موضللوع  يعللر  الطالللب خطللة البحلل  فللي سلليمينار للقسللم قبللل -3

 الرسالة وعرضه على مجلس المعهد . 

اجتياز دورة اللغة اإلنجليزية بنجاح شرط لنيل درجة الماجستير والع قبل مناقشلة  -4

 الرسالة ووفقًا للقرارات المنظمة الصادرة من مجلس الجامعة . 

 .  ليالحاسب اإل فى اجتياز دورة -5

ررات الخاصة بالدرجة بمتوسص تراكمي بعد نجاح الطالب في جميع المق -6

( واالنتهاب من موضوع الرسالة يتم عر   +Cال يقل عن )  CGPAللدرجات 

 تقرير صال ية الرسالة على مجلس القسم والمعهد . 

علميلة وال يرصلد التمنح درجة الماجستير للطالب الذين يجتازون مناقشة رسالتهم  -7

 رصد التقدير . المعدل التراكمي في الشهادة وإنما ي

 ( : السايات الدراسية لبرامج الماتستير في المعهد : 16مادة ) -

سللاعة معتمللدة  24لكللي يحصللل الطالللب علللى درجللة الماجسللتير يجللب أن يللدر   -1

سللاعة  32 إليسللاعات معتمللدة للرسللالة بإجملل 8 إلللىباإلضللافة  دراسلليةمقللررات 

  : إليبيانها كالتمعتمدة 
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 أساسية . ساعة معتمدة مقررات  16 -

 ساعات معتمدة مقررات اختيارية .  8 -

 ساعات معتمدة للرسالة .  8 -

الحد األدنى للحصول على درجة الماجستير عامان على األقل من تسجيل الطاللب  -2

 للدراسة الخاصة بالدرجة . 

 ( : هيئة اإلشراف : 17مادة ) -

جل لدرجلة الماجسلتير يقر مجلس المعهد تشكيل لجنة اإلشراف عللى الطاللب المسل -1

بنللاب علللى اقتللراح مجلللس القسللم ، ووفللو خطللة القسللم ل المعهللد البحثيللة مللن بللين 

األساتذة أو األساتذة المساعدين ويجلوز للمدرسلين االشلترا  فلي اإلشلراف بحيل  

ال يزيد علدد المشلرفين علن أربعلة أعقلاب عللى أن يكلون المشلرف الرئيسلي ملن 

 من الجامعة ( . أو المعهد ) 

ي  الة سفر المشرف على الرسالة ولم يمض عللى إشلرافه علاس فلمجللس المعهلد ف -2

أن يرفع اسمه من لجنة اإلشراف بناب على اقتراح مجلس القسلم والمعهلد ويوصلي 

 ه . إليالمجلس بتوجيه الشكر 

في  الة سلفر المشلرف عللى الرسلالة بعلد مقلي علاس عللى التسلجيل يقلدس سليادته  -3

تقدس الطالب في البحل  خلالل ملدة اإلشلراف عللى الرسلالة  تقريرًا علميًا عن مدى

 موقعًا عليه من باقي المشرفين مع اال تفاظ بحقه في نشر نتائ  الرسالة . 

يحرر المشرفون على الرسالة تقريرًا دوريًا عن مدى تقدس الطالب كلل سلتة أشلهر  -4

شلراف مجتمعلة من تاريا تسجيل خطة البح  . ويتم التوقيع عليه من قبل لجنة اإل

وفي  الة اختالف آراب أعقاب لجنة اإلشراف يقوس القسم ل المعهد بدراسة الحاللة 

واتخلللاا القلللرار المناسلللب . وتعتملللد التقلللارير ملللن مجللللس القسلللم ل المعهلللد ولجنلللة 
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الدراسللات العليللا بالمعهللد ويللتم إخطللار الطالللب عللن  ريللو إدارة الدراسللات العليللا 

ملدى تقدمله فلي الرسلالة ) اسلتمرار التسلجيل أو بالكلية برأي لجنة اإلشلراف علن 

 إنذار الطالب أو إلغاب تسجيل الرسالة ( . 

يلغى تسجيل الطالب إاا  رر له  ال ة تقلارير دوريلة تفيلد بلان أدايه غيلر مرضلي  -5

 والع بعد توجيه  ال ة إنذارات له . 

 ( : لجنة الحكم :   18مادة ) -

مجللس القسلم ل المعهلد  إلىد االنتهاب من إعدادها تتقدس لجنة اإلشراف على الرسالة بع

 باآلتي : تمهيدًا للعر  على مجلس المعهد 

به ما قاس بله البا ل  ويقلوس بلالتوقيع  تقرير عن صال ية الرسالة للمناقشة موضحًا -1

عليه جميع المشرفين . كما تقدس لجنلة اإلشلراف اقترا لًا بتشلكيل لجنلة الحكلم عللى 

فر أ لد المشلرفين يرسلل المشلرف المسلافر خطابلًا أو فلاكس الرسالة وفي  اللة سل

خالل أسبوعين يفيد موافقته على ما جاب في تقرير الصال ية . وإاا لم يصلل اللرد 

يطللللب منللله ملللرة أخلللرى إرسلللال التقريلللر وفلللي  اللللة علللدس ورود موافقتللله خلللالل 

 أسبوعين على تقديم تقرير الصال ية يعتبر الع بمثابة موافقة . 

مجلللس المعهللد بنللاب علللى اقتللراح مجلللس القسللم المخللتص لجنللة الحكللم علللى يشللكل  -2

الرسالة من  ال ة أعقاب أ دهما المشرف على الرسالة والعقلوان اآلخلران ملن 

بين األساتذة واألساتذة المسلاعدين بالجامعلات ويكلون رئليس اللجنلة أقلدس األسلاتذة 

ى أن يكلون لهلم صلوت وفي  الة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا في اللجنلة علل

وا د . ويتم اعتماد تشكيل لجنلة الحكلم ملن نائلب رئليس الجامعلة للدراسلات العليلا 

 والبحوث . 
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يجوز أن تتم المناقشة بحقور أ د ممثلي لجنة اإلشراف في لجنة الحكم فلي  اللة  -3

 تعذر  قور المشرفين اآلخرين . 

اعتملاد الجامعلة لتشلكيل لجنلة إاا لم تنلاق  الرسلالة خلالل  ال لة أشلهر ملن تلاريا  -4

الحكم ، يعاد اعتماد اللجنة بنفس األعقاب مرة أخرى وفي  الة عدس انعقاد اللجنلة 

 يتم تغيير تشكيل اللجنة بلجنة أخرى 

البا ل  السلتكمال ملا تلراه ملن نقلص  إللىللجنة الحكم أن توصلي بإعلادة الرسلالة  -5

يلله بمللنح الطالللب مهلللة علللى أن تتقللدس بتقريللر جمللاعي للقسللم المخللتص توصللي ف

الستكمال مال ظاتهلا خلالل سلتة أشلهر عللى األكثلر ملن تلاريا المناقشلة عللى أن 

 توافو لجنة الحكم أو من تفوضه على إجازة الرسالة . 

 الباب الخامس

 قوايد الحصول يلى الدكتورا  في المعهد 

 ( : 19مادة ) -

 في تسجيل الطالب لدرتة الدكتورا  :  إلييشترط الت

المعاهلد أو أن يكون  اصاًل على درجة الماجستير في فرع التخصص ملن إ لدى  -1

 الجامعات المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات . 

 .  4( بند 15الشرط الموجود بالمادة رقم ) -2

 .  6( بند 15الشرط الموجود بالمادة رقم ) -3

 .  7( بند 15الشرط الموجود بالمادة رقم ) -4
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 .  3( بند 15لموجود بالمادة رقم )الشرط ا -5

 ( : السايات الدراسية لبرامج الدكتورا  في المعهد : 20مادة ) -

سللاعة معتمللدة  42لكللي يحصللل الطالللب علللى درجللة الللدكتوراه يجللب أن يللدر   -1

  : إليكالتموزعة 

 ساعة معتمدة مقررات أساسية .  12 -

 ساعات معتمدة مقررات اختيارية .  6 -

 معتمدة للرسالة . ساعة  24 -

األقلل ملن تسلجيل الطاللب  الحد األدنى للحصول على درجة الدكتوراه عامان على -2

 الخاصة بالدرجة . للدراسة 

 ( : هيئة اإلشراف : 21مادة ) -

 ( مع اختالف التطبيو على الدكتوراه . 17هو نفس المادة رقم )

 ( : لجنة الحكم : 22مادة ) -

 التطبيو على الدكتوراه . ( مع 18نفس المادة رقم )
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 (1)قسم الدراسات والبحوث في العلوم االجتماعية والنفسية

 أوال : الدبلوم

 الفصل الدراسي األول :-

 

 الرمز اختياري عدد الساعات

الطبيعية جغرافيا آسيا وأفريقيا 3  Geog107 

 Soc105 العولمة في مجتمعات آسيا وأفريقيا 3

 Soc106 النظريات االجتماعية المعاصرة 3
 

 الفصل الدراسي الثاني :-

 

عدد 
 الساعات

نظري/ 
 عملي

 الرمز أساسي

المجتمعات اآلسيوية واألفريقية اسيسيولوجي نظري 3  Soc101 

 Soc102 انثروبولوجيا المجتمعات اآلسيوية واألفريقية نظري 3
ينظر 3  Soc103 اإلحصاء وتطبيقاته في البحوث االجتماعية 

عدد 
اعاتالس  

نظري/ 
 عملي

 الرمز أساسي

 Psych104 تاريخ علم النفس نظري 3
 نظري 2

 Soc108 حلقة بحث في المجتمعات اآلسيوية واألفريقية
 عملي 2
 نظري 2

ألفروآسيويل الجغرافيا البشرية   Geog109 
 عملي 2

 الرمز اختياري عدد الساعات

واألفريقيةالتاريخ االجتماعي في المجتمعات اآلسيوية  3  Soc110 

 Soc111 التغير االجتماعي 3

 Soc112 النظم السياسية في المجتمعات اآلسيوية واألفريقية 3
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 ثانيا : الماجستير

 أ / شعبة التاريخ

 الفصل الدراسي األول :-

 

 الفصل الدراسي الثاني

 

 

 

 الرمز أساسي عدد الساعات

 His113 منهج البحث التاريخي 3

 His114 نصوص تاريخية بلغة أجنبية حديثة 3

3 
روماني وسيط –يوناني  –( قديم 1المصادر التاريخية )  

His115 

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Lang116 تاريخ مصر القديمة و حضارتها 3
ونان القديمإليتاريخ و حضارة  3  Lang117 
 Soc118 تاريخ وحضارة مصر اإلسالمية 3

 الرمز أساسي عدد الساعات

3 
صوص أجنبية ن  His119 

 His120 قاعة بحث 3

(2المصادر التاريخية ) 3  His121 

 الرمز اختياري عدد الساعات

 His122 العالقات السياسية بين الشرق و الغرب في العصور الوسطي 3
 His123 تاريخ أفريقيا الحديث و المعاصر 3
 His124 تاريخ الوطن العربي الحديث و المعاصر 3
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 الماجستير

 ب/ شعبة بحوث المجتمع واإلنسان

 الفصل الدراسي األول :-

 

 

 الفصل الدراسي الثاني :-

 

 الرمز أساسي عدد الساعات

 Soc225 مناهج البحث االجتماعي 3
 Soc226 النظريات االجتماعية المعاصرة 3
 Soc227 نصوص اجتماعية متخصصة باللغة اإلنجليزية 3

 الرمز اختياري عدد الساعات

ات آسيا وأفريقياالتنمية في مجتمعجغرافية  3  Geog229 

 Soc230 العولمة في مجتمعات آسيا وأفريقيا 3

 Soc231 المشكالت االجتماعية في المجتمعات اآلسيوية واألفريقية 3

عدد 
 الساعات

 الرمز أساسي نظري/ عملي

اجغرافيا آسيا وأفريقي نظري 3  Geog232 

 نظري 2
 حلقة بحث في المجتمعات اآلسيوية واألفريقية

Soc233 

 عملي 2
 نظري 2

 ديموجرافيا المجتمعات اآلسيوية واألفريقية
Soc234 

 عملي 2

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Soc235 التاريخ االجتماعي في المجتمعات اآلسيوية  واألفريقية 3

والمجتمع األسرة 3  Soc236 
سيوية واألفريقيةالنظم السياسية في المجتمعات اآل 3  Soc237 
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 الماجستير

 ج /شعبة الدراسات و البحوث النفسية

 الفصل الدراسي األول :-

 
 الفصل الدراسي الثاني :

 

 
 

 الرمز أساسي عدد الساعات

تاريخ الشعوب األفريقية واآلسيوية في العصر  3
 الوسيط                             

His238 

 Soc239 انثروبولوجيا الثقافة االجتماعية في آسيا وأفريقيا 3
 Psych240 علم النفس العام 3

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Soc241 بناء ونظم المجتمع 3

 Psych242 مدارس علم النفس 3

 Soc243 مدخل علم االجتماع 3

 الرمز أساسي عدد الساعات

 Pho244 منهج البحث العلمي                  3
ية لجنوب غرب آسيا قديماعالقات أفريق 3  His245 
 Geog246 جغرافيا آسيا وأفريقيا اإلقليمية 3

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Soc247 مقدمة في اإلحصاء االجتماعي 3

 Lang248 لغة أفريقية وآسيوية قديما  3
 Lang249 لغة أجنبية  3
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 ثالثا :-الدكتوراه

 أ / شعبة التاريخ

 الفصل الدراسي األول :- 

 

 
 :الفصل  الثاني  الدراسي

 

 الرمز أساسي عدد الساعات

 His250 تاريخ الشعوب اآلسيوية واألفريقية 3

 His251 نصوص تاريخية بلغة أجنبية حديثة  3

آسيا و أفريقيا جغرافية 3  Geog252 

 الرمز اختياري عدد الساعات

 His253 تاريخ حضارة الشرق األدنى القديم 3

يتاريخ و حضارة مصر في العصر المملوك 3  His254 

 His255 تاريخ المغرب و األندلس 3

 الرمز أساسي عدد الساعات

 His 256 حركات التحرير الوطني في آسيا و أفريقيا 3

 Pho257 منهج البحث 3
 His 258 نصوص تاريخية )بلغة أجنبية حديثة ( 3

 الرمز اختياري عدد الساعات

ين الشرق و الغرب في العصور الوسطيالصالت الحضارية ب 3  His259 

 His260 تاريخ آسيا الحديث و المعاصر 3

متقدم إليحاسب  3  Com261 
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 الدكتوراه

 ب / شعبة بحوث المجتمع واإلنسان

 الفصل الدراسي األول :

 

 

 الفصل الدراسي الثاني :

 

 الرمز أساسي عدد الساعات
المجتمعات    األفريقية واآلسيوية سالالتموضوع خاص في  3  DEM262 

مجتمعات األفريقية واآلسيويةقضايا اجتماعية في ال 3  Soc263 

 Soc264 نصوص معاصرة باللغة اإلنجليزية في مجتمعات آسيا وأفريقيا 3

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Soc265 البيئة والمجتمع في آسيا وأفريقيا 3

 Soc266 التحضر ومشكالته في آسيا وأفريقيا 3

ة في مجتمعات آسيا وأفريقياانثروبولوجيا اللغ 3  Soc267 

عدد 
 الساعات

نظري/ 
 عملي

 الرمز أساسي

اجغرافيا آسيا وأفريقي نظري 3  Geog268 
 نظري 2

 Soc269 حلقة بحث في المجتمعات اآلسيوية واألفريقية
 عملي 2
 نظري 2

 DEM270 ديموجرافيا المجتمعات اآلسيوية واألفريقية
 عملي 2

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Soc271 التاريخ االجتماعي في المجتمعات اآلسيوية  واألفريقية 3

 Soc272 األسرة والمجتمع 3

 Soc273 النظم السياسية في المجتمعات اآلسيوية واألفريقية 3
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 الدكتوراه

 ج/ شعبة الدراسات والبحوث النفسية

 الفصل الدراسي األول :-

 

 

 الفصل الدراسي الثاني :-

 

 

ساعاتعدد ال  الرمز أساسي 

 Psych274 علم النفس السيكولوجي 3

 Psych275 علم النفس النمو 3

 Psych276 مناهج البحث )علم النفس( 3

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Psych277 الصحة النفسية 3

 Psych278 قياس نفسي متقدم 3

 Lang279 أجنبية 3

سيأسا عدد الساعات  الرمز 

 Psych280 علم النفس االجتماعي 3

 Psych281 علم النفس المهني 3
 Psych282 إحصاء وتطبيقات في علم النفس 3

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Psych283 علم النفس المعرفي 3

 Psych284 اإلرشاد النفسي 3

مستوي متقدم إليحاسب  3  Comp285 
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 (2) قسم دراسات وبحوث في المكتبات والمعلومات واإلعالم

 أوال :- الدبلوم

 الفصل الدراسي األول :-

 

 الرمز أساسي عدد الساعات

 Libr401 مناهج البحث العلمي 3

 Libr402 الرأي العام 3

 Libr403 أسس تنظيم المعلومات 3

 الفصل الدراسي الثاني :-

 

 الرمز أساسي عدد الساعات

يالنشر التقليدي واإللكترون 3  Med407 

 Geog408 جغرافيا آسيا وأفريقيا 3

المعرفة سوسيولجيا 3  Med409 

 

 

 الرمز اختياري عدد الساعات

( اللغة العربية )النحو والتراكيب 3  Ara410 

 Libr411   مصادر المعلومات وتنمية المقتنيات 3

 Lang412 مادة أجنبية 3

 

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Libr404 مدخل علم المكتبات 3

الصحافة إليمدخل  3  Med405 

التعبير( -اللغة العربية )القراءة  3  Ara406 
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 ثانيا :- الماجستير

 أ / شعبة المكتبات والمعلومات

 الفصل الدراسي األول :-

 الرمز أساسي نظري/عملي عدد الساعات

 نظري 2
(1الفهرسة الوصفية )  Libr413 

 عملي 2

 نظري 2
 Libr414 التصنيف

 عملي 2

 نظري 2
 Libr415 المواد السمعية والبصرية

 عملي 2
 

 الفصل الدراسي ثاني :-

يأساس نظري/عملي عدد الساعات  الرمز 

 نظري 2
ة في المكتباتليالنظم اإل  

Libr419 

 عملي 2

 نظري 2
(2الفهرسة الوصفية )  

Libr420 

 عملي 2

 نظري 2
 المراجع العامة والمتخصصة

Libr421 

 عملي 2

 

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Libr416 الوسائط الرقمية وشبكة اإلنترنت 3

 Libr417 المكتبات النوعية 3

 Libr418 تحليل وتنظيم نظم المكتبات والمعلومات 3

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Libr422 المخطوط العربي 3

 Libr423 مصادر التراث العربي 3

قميةالمكتبات الر 3  Libr424 
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 الماجستير

 ب /شعبة اإلعالم

 الفصل الدراسي األول :-
 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني :-

 

 الرمز أساسي عدد الساعات

 Med425 نظريات االتصال واإلعالم 3

 Med426 نصوص إعالمية بلغة أوروبية متخصصة 3

 Med427 اإلعالم والعولمة في مجتمعات آسيا وأفريقيا 3

 الرمز اختياري عدد الساعات

اإلعالمية في مجتمعات آسيا وأفريقيا   المشكالت 3  Med428 
 Med429 اإلعالم والسكان في مجتمعات آسيا وأفريقيا   3
 Med450 اإلعالم والتنمية في مجتمعات آسيا وأفريقيا      3

 عدد الساعات
نظري/ 
 عملي

 الرمز أساسي

سياسات ونظم اإلعالم في المجتمعات اآلسيوية  نظري 3
اذج(واألفريقية )نم  

Med451 

 نظري 2
 جغرافية عامة

Geog452 
 عملي 

 نظري 2
 Med453 تصميم البحوث اإلعالمية                 

 عملي 2

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Med454 الوظيفة االجتماعية للمؤسسات اإلعالمية 3

 Med455 الفلكلور في األعمال الدرامية 3

3 
نماذج من التشريعات اإلعالمية في المجتمعات   

 اآلسيوية واألفريقية
Med456 
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 الدكتوراه

 أ / شعبة المكتبات والمعلومات

 الفصل الدراسي األول :-

 الرمز أساسي نظري/عملي عدد الساعات

 نظري 2
 Libr457 التصنيف المتقدم

 عملي 2

 Libr458 إدارة المكتبات ومؤسسات المعلومات نظري 3

 Libr459 الفيديو جرافيا نظري 3

 

 الفصل الدراسي الثاني:-

زالرم أساسي عدد الساعات  

 Libr463 النشر الدولي واألكاديمي 3

 Libr464 خدمات المعلومات 3

 Libr465 نصوص إعالمية بلغة أوروبية 3

 

 

 الرمز اختياري نظري/عملي عدد الساعات
 نظري 2

 Libr460 الفهرسة الموضوعية
 عملي 2

 نظري 2
 Libr461 الميتاداتا

 عملي 2

 نظري 2
 Libr462 المصادر المرجعية واإللكترونية

 عملي 2

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Libr466 دراسات في المعلومات 3

 Libr467 النظم الحديثة في المكتبات 3

 Libr468 نصوص إنجليزية متخصصة في النظم والمعلومات 3
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 وراهالدكت

 ب / شعبة اإلعالم

 الفصل الدراسي األول :-

 

 

 ( قسم الدراسات والبحوث الجغرافية3)

 الرمز أساسي عدد الساعات

 Med469 الرأي العام وطرق قياسه 3

3 
موضوع خاص في إعالم المجتمعات اآلسيوية 

(1واألفريقية  )  
Med470 

 الرمز اختياري عدد الساعات

 SOC471 علم االجتماع اإلعالمي 3

 Med472 الخبر ومصادره 3

عدد 
 الساعات

 الرمز أساسي نظري/ عملي

 Med473 التوثيق اإلعالمي وتكنولوجيا اإلعالم نظري 3

موضوع خاص في إعالم المجتمعات اآلسيوية  نظري 2
(2واألفريقية )  

Med475 
 عملي 2 

عدد 
 الساعات

 الرمز اختياري نظري/ عملي

نصوص إعالمية متخصصة بلغة أجنبية في آسيا  نظري 3
اوأفريقي  

Med476 

 Med477 اإلعالم والمرأة في المجتمعات اآلسيوية واألفريقية نظري 3

 -ي الثاني :الفصل الدراس
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 أوال :- الدبلوم 

 الفصل الدراسي األول :-

 

 

 الفصل الدراسي الثاني :-

 

 الماجستير -ثانيا :

 الرمز أساسي عدد الساعات

 Geog501            الطبيعية ألفريقيا وأسيا  الجغرافيا 3

 Geog502 مناهج البحث الجغرافي 3

 Soc503 سكان أفريقيا وأسيا  3

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Arab504 اللغة العربية )تدريبات( 3
(1في الجغرافيا) إليحاسب  3  Geog 505 
(1مدخل نظم معلومات جغرافيا واالستشعار عن بعد ) 3  Geog506 

 الرمز أساسي عدد الساعات

األقتصادية ألفريقيا وأسيا الجغرافيا 3  Geog507 

 Geog508 مناهج البحث 3

 Geog509 جغرافيا المساحة والخرائط 3

 الرمز اختياري عدد الساعات

(               2في جغرافيا ) إليحاسب  3  Comb510 

(2مدخل نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد ) 3  Geog511 

سيويةلغة أفريقية و لغة آ 3  Geog512 
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 أ/ شعبة دراسات وبحوث السكان والبيئة الجغرافية

 

 الفصل الدراسي األول :

 

 الفصل الدراسي الثاني :-

 

 ماجستير

 الرمز أساسي عدد الساعات

 Geog513 جغرافية السكان األفروآسيوي             3

 Geog514 جغرافيا مناخية أفروآسيوية 3
(1نصوص جغرافية بلغة أجنبية ) 3  Geog515 

 الرمز أختياري عدد الساعات

 Geog516 جغرافية السياحة األفروآسيوي 3
 Geog517 جغرافية النقل واإلمداد األفروآسيوي 3
(1إحصاء تحليل جغرافي) 3  Geog518 

 الرمز أساسي عدد الساعات

 Geog519 جغرافيا العمران الحضاري األفروآسيوي 3
ياسية األفروآسيويالجغرافيا الس 3  Geog520 
(2نصوص جغرافية بلغة أجنبية ) 3  Geog521 

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Geog522           األفروآسيوية   موارد المياة 3
األفروآسيويةالجغرافيا اإلقليمية  3  Geog523 
 Geog524 جغرافية حوض النيل 3
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 ب/ شعبة دراسات وبحوث الصناعة في التعدين والطاقة المتجددة

 الفصل الدراسي األول :

 

 الفصل الدراسي الثاني 

 

 

 الرمز أساسي عدد الساعات

 Geog525 موارد المياه العذبة األفروآسيوي 3

 Geog526 جيو كيمياء الصخور األفروآسيوي 3

(2نصوص جغرافية بلغة أجنبية ) 3  Geog527 

 الرمز اختياري عدد الساعات

األفروآسيويةجغرافية الصحاري  3  Geog528 

األفروآسيويةجغرافية التربة  3  Geog529 

(1إحصاء تحليل جغرافي) 3  Geog530 

 الرمز أساسي عدد الساعات

األفروآسيويةجغرافية الطاقة المتجددة  3  Geog531 

األفروآسيويةجغرافية النقل واإلمداد  3  Geog532 

(2نصوص جغرافية بلغة أجنبية ) 3  Geog533 

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Geog534            األفروآسيويةالجغرافيا اإلقليمية  3

(2تحليل إحصائي جغرافي ) 3  Geog535 

األفروآسيويةالجغرافية االقتصادية  3  Geog536 
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 دكتوراه

 أ/ شعبة دراسات وبحوث السكان والبيئة الجغرافية

 الفصل الدراسي األول :

 

 

 الفصل الدراسي الثاني :-

 

 

اتعدد الساع  الرمز أساسي 

 Geog537             األفروآسيويةجغرافيا الجزر  3

األفروآسيوي ةالتخطيط اإلقليمي 3  Geog538 

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Geog539 جغرافية التربة األفروآسيوي 3

 Geog540 إقليم خاص )إندونيسيا نموذجا ( 3

 الرمز أساسي عدد الساعات

األفروآسيويةجغرافية التنمية  3  Geog541 

 Geog542 جغرافية الغطاء الحيوي األفروآسيوي 3

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Geog543 نظم معلومات متقدمة                      3

 Geog544 جغرافية البيئة في أفريقيا وآسيا 3
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 دكتوراه

 ب/ شعبة دراسات وبحوث الصناعة في التعدين والطاقة المتجددة

 الفصل الدراسي األول :
 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني :-

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرمز أساسي عدد الساعات

 Geog545 األرصاد الجوية التطبيقية في آسيا وأفريقيا 3

 Geog546 جغرافيا الصناعة في أفريقيا وآسيا 3

 الرمز اختياري عدد الساعات

األفروآسيويةجغرافيا السواحل  3  Geog547 

يسيا نموذجا (إقليم خاص )إندون 3  Geog548 

 الرمز أساسي عدد الساعات

طاقة الرياح في آسيا وأفريقياجغرافية  3  Geog549 

 Geog550 جغرافية المعادن في أفريقيا وآسيا 3

 الرمز اختياري عدد الساعات
 Geog551               األفروآسيويةجغرافيا السالالت  3

في أفريقيا وآسيا األخطارة جغرافي 3  Geog552 
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 في اللغات وآدابها  الدراسات و البحوث ( قسم 4)

 للمتخصصين اللغة العربية وآدابهابحوث و  دراسات أوال : شعبة

 و)للناطقين بلغات آخرى(

 أوال :- الدبلوم

 الفصل الدراسي األول :-

 الرمز أساسي نظري/عملي عدد الساعات
 نظري 2

آداب الشعوب األفريقية واآلسيوية تاريخ  Arab601 
 عملي 2

 نظري 2
العربي الحديث في )النقد التطبيقي( األدب  Arab602 

 عملي 2

  نظري 2
 طرق تدريس اللغة العربية 

لغير الناطقين بالعربية   
Arab603 

 عملي 2

   

   

 الفصل الدراسي الثاني :-

 

 

 

 

 ثانيا:- الماجستير

 الرمز اختياري نظري/عملي عدد الساعات
  نظري 2

لغة واألصوات والصرفدراسة ال  
Arab 604 

 عملي 2

 نظري 2
 Arab605 علم الرسم العربي )فنون اإلمالء والخط العربي(

 عملي 2

 نظري 2
 ISLM606 مقدمة في التفسير وعلوم القرآن

 عملي 2

 الرمز أساسي نظري/عملي عدد الساعات
للغة العربية مناهج البحث في مهارات ا نظري 2  

 للناطقين بغيرها
Arab607 

 عملي 2

  نظري 2

 مصادر التراث العربي
Arab608 

 عملي 2

 نظري 3
 
المقارن األدب  

Arab609 

 ISLM610 مقدمة في الحديث النبوي وعلومه نظري 3
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 أ / األدب

 الفصل الدراسي األول :-

 

 الفصل الدراسي الثاني :

 

 ماجستيرال

 ب/ شعبة اللغة

 الرمز أساسي عدد الساعات

ي وتحقيق التراثاألدبناهج البحث م 3  Arab611 

العربي القديم األدبموضوع في  3  
Arab612 

العربي الحديث األدبموضوع في  3  
Arab613 

 الرمز اختياري عدد الساعات

الشعبي األدبموضوع في  3  
Arab614 

المقارن األدب 3  
Arab615 

الشرقية )اللغة الفارسية او التركية( ةاللغ 3  
Arab616 

 الرمز أساسي عدد الساعات

 لغة اوروبية حديثة )نصوص متخصصة( 3
Arab617 

 طرق تعليم اللغة العربية 3
Arab618 

 علم األسلوب 3
Arab619 

 الرمز اختياري عدد الساعات

ية واللغويةاألدبالمدخل االحصائي للدراسات  3  
Arab620 

المعاصر األدب نثريات 3  
Arab621 

 موضوع خاص في الدراسات اإلسالمية 3
Arab622 
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 -الفصل الدراسي األول:

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني:-

 

 

 الماجستير

 الرمز أساسي عدد الساعات

 مناهج البحث اللغوي لغير الناطقين بالعربية 3
Arab623 

 المهارات والتدريبات اللغوية 3
Arab624 

 نظريات في علم اللغة المعاصرة 3
Arab625 

 الرمز اختياري عدد الساعات

 موضوع في علم الصوتيات  3
Arab626 

 مشكالت نحوية )االخطاء اللغوية للناطقين بغير العربية( 3
Arab60827 

 المداخل اإلحصائية للدراسات اللغوية 3
Arab628 

 الرمز أساسي عدد الساعات

 متخصصة(اللغة االوروبية الحديثة )نصوص  3
Arab629 

 مناهج تحقيق التراث 3
Arab630 

 موضوع خاص في الدراسات اإلسالمية 3
ISLM631 

 الرمز اختياري عدد الساعات

 موضوع في علم الصرف 3
Arab632 

 اللهجات واألطلس اللغوي 3
Arab633 

 موضوع في علم الداللة لغير الناطقين بالعربية 3
Arab634 
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 ج/ شعبة الدراسات اإلسالمية

 الفصل الدراسي األول

 

 الفصل الدراسي الثاني:-

 

 

 

 

 

 ثالثا الدكتوراه

 األدبأ/ شعبة 

 الرمز أساسي عدد الساعات

 الحديث النبوي 3
ISLM6315 

 التفسير الموضوعي للقرآن الكريم 3
ISLM636 

 تاريخ المذاهب اإلسالمية 3
ISLM6317 

 الرمز أساسي عدد الساعات

 مصطلح الحديث 3
ISLM638 

يليالتفسير التحل 3  
ISLM639 

 فقه المذاهب األربعة 3
ISLM640 

 الرمز اختياري عدد الساعات

 ISLM641  مقدمة في التفسير القرآني 3

 مقدمة في الحديث النبوي وعلومه 3
ISLM642 

 الفقه اإلسالمي 3
ISLM643 
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 -الفصل الدراسي األول :

 الرمز ساسيأ نظري/عملي عدد الساعات

  نظري 2

 ب والمفاهيم والمناهجإلياألس

Arab644 

 عملي 2

  نظري 2
 نصوص أدبية بلغة أجنبية )إنجليزية ـــ فرنسية (

Lang645 

 عملي 2

  نظري 3

 واألسطورة األدب

Arab646 

 

 -الفصل الدراسي الثاني :

 الرمز أساسي نظري/عملي عدد الساعات

 نقد نصوص أدبية معاصرة نظري 2

 المسرح(-السرد -)الشعر ــالنثر 

Arab649 

 عملي 2

 المهارات اللغوية والتدريبات نظري 2

 ية ()لغير الناطقين بالعرب 

Arab650 

 عملي 2

 

 الرمز اختياري نظري/عملي عدد الساعات
 Arab651 العربي القديم ونصوصه األدب نظري 3

3 

 نظري

 العربي الحديث ونصوصه  األدب

 )لغير الناطقين بالعربية(

 

Arab652 

 

 

 الدكتوراه

 الرمز اختياري نظري/عملي عدد الساعات
 األدبموضوع خاص في  نظري 2

 ربية()لغير الناطقين بالع

Arab647 

 عملي 2

 نظريات نقديه مقارنة نظري 3
Arab648 
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 ب/ شعبة اللغة

 -الفصل الدراسي األول :

 

 : الفصل الدراسي الثاني

 

 

 

 لدكتوراها

 الرمز أساسي عدد الساعات

 علم النحو الوظيفي 3
Arab652 

تراكيب -علم اللغة التطبيقي )مهارات لغوية معاصرة  3
 لغوية معاصرة( لغير الناطقين بالعربية

Arab653 

 الرمز اختياري عدد الساعات

 نصوص لغوية بلغة أجنبية 3
Lang654 

 Arab655 علم الرسم العربي)فنون اإلمالء والخط العربي( 3

 الرمز أساسي عدد الساعات
 ب البالغة العربية المعاصرةإليأس 3

Arab656 

 ية والنقديةاألدبالمدارس  3
Arab657 

 الرمز اختياري عدد الساعات

 علم الترجمة )الترجمة التطبيقية والترجمة التداولية( 3
Arab658 

 طرق تدريس اللغة العربية 3
 )للناطقين بلغات أخري(

Arab659 
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 ج/ شعبة الدراسات اإلسالمية

 -الفصل الدراسي األول:

  -الفصل الدراسي الثاني :

 

 

  

 

 

 قسم دراسات و بحوث اللغة اإلنجليزية وآدابهاثانيا :
 )للمتخصصين(
 أوال :- الدبلوم

 الرمز أساسي عدد الساعات

 السيرة النبوية 3
ISLM660 

 علوم القرآن 3
ISLM661 

 الرمز أساسي عدد الساعات

 اتجاهات المفسرين  3
ISLM662 

 مناهج المحدثين 3
ISLM663 

ياختيار عدد الساعات  الرمز 

 السيرة النبوية التحليلية 3
ISLM664 

 قضايا إسالمية معاصرة 3
ISLM665 

 أصول القواعد الفقهية 3
ISLM666 
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 الفصل الدراسي األول :-
 الرمز أساسي نظري/عملي عدد الساعات

 Eng1 األدب اإلنجليزي للشعوب األفروآسيوية نظري 3
 نظري 2

 Eng2 األدب اإلنجليزي الحديث في )النقد التطبيقي(
 عملي 2

  نظري 2
 مهارات اكتساب اللغة اإلنجليزية

لغير الناطقين بها   
Eng3 

 عملي 

   

 الفصل الدراسي الثاني :-

 

 

 

 

 

 )لغير المتخصصين( 
 الفصل الدراسي األول :-

 الرمز أساسي نظري/عملي عدد الساعات

 الرمز اختياري نظري/عملي عدد الساعات

  نظري 2
نجليزيةدراسة اللغة واألصوات اإل  

Eng4 
 عملي 2
 نظري 2

لى علم اللغوياتإمدخل   Eng5 
 عملي 2

 نظري 2
 ENG القواعد 

 عملي 2

 الرمز أساسي نظري/عملي عدد الساعات

 مناهج البحث في اللغة اإلنجليزية نظري 2

 للناطقين بغيرها
Eng7 

 عملي 2

  نظري 2

 الحضارة اإلنجليزية
Eng8 

 عملي 2

 نظري 3
 

 األدب المقارن
Eng9 

 ENG مقدمة في الشعر اإلنجليزي نظري 3
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 نظري 2
 Eng1 مهارات الكتابة والقراءة

 عملي 2
 نظري 2

 Eng2 محادثة واستماع
 عملي 2

  نظري 2
 طرق تدريس اللغة اإلنجليزية

لغير الناطقين بها   
Eng3 

 عملي 2

   

 الفصل الدراسي الثاني :-

 

 

 

 

 

 

 ثانيا:- الماجستير

 أ / األدب

  نظري 2
(1دراسة اللغة واألصوات اإلنجليزية)  

Eng4 
 عملي 2
 نظري 2

 ENG القواعد 
 عملي 2

 الرمز أساسي نظري/عملي عدد الساعات

 نظري 2
(2دراسة اللغة واألصوات اإلنجليزية)  

 

  عملي 2

مهارات اكتساب اللغة اإلنجليزية  نظري 2  

 للناطقين بغيرها
Eng7 

 عملي 2

(2قواعد ) نظري 2  

 
Eng8 

 عملي 2

  الحضارة اإلنجليزية نظرى         3

 نظري 2
كتابة ابداعية   

 
Eng9 

   عملي 2
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 الفصل الدراسي األول :-

 

 الفصل الدراسي الثاني :

 

 ماجستيرال

 ب/ شعبة اللغة

لساعاتعدد ا  الرمز أساسي 

 ENG1 مناهج البحث األدبي  3

 ENG2 تاريخ األدب اإلنجليزي 3

 ENG3 مختارات من األدب اإلنجليزي الحديث 3

 الرمز اختياري عدد الساعات

 ENG4 نظريات النقد الحديثة 3

 ENG5 األدب المقارن 3

 ENG6 أدب عربى مترجم لإلنجليزية 3

 الرمز أساسي عدد الساعات

 ENG7 لغة إنجليزية تخصصية )نصوص متخصصة( 3

 ENG8 مختارات من الشعر اإلنجليزي الحديث 3

 ENG9 علم األسلوب 3

 الرمز اختياري عدد الساعات

 ENG10 مختارات من المسرح اإلنجليزي الحديث 3

دبى )نثر حديث(أمقال  3  ENG11 

نجليزيةمهارات اكتساب اللغة اإل 3  ENG 
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 -الفصل الدراسي األول:

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني:-

 

 ثالثا الدكتوراه

 الرمز أساسي عدد الساعات

 ENG1 مناهج البحث اللغوي  3

 ENG2 المهارات والتدريبات اللغوية 3

 ENG3 نظريات في علم اللغة المعاصرة 3

 الرمز اختياري عدد الساعات

 ENG4 موضوع في علم الصوتيات  3

كيب                     علم الترا 3  ENG5 

 ENG6 المداخل اإلحصائية للدراسات اللغوية 3

 الرمز أساسي عدد الساعات

 ENG7 لغه إنجليزية تخصصية )نصوص متخصصة( 3

 ENG8 تحليل الخطاب اللغوي 3

 ENG مختارات من األدب اإلنجليزي الحديث 3

لرمزا اختياري عدد الساعات  

 ENG9 تاريخ اللغة اإلنجليزية 3

 ENG10 علم المعاجم 3

 ENG11 موضوع في علم الداللة  3
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 أ/ شعبة األدب

 -الفصل الدراسي األول :

 الرمز أساسي نظري/عملي عدد الساعات

 Eng10 ب والمفاهيم والمناهجإلياألس نظري 2

 عملي 2

 Lang2 للغة اإلنجليزيةنصوص أدبية متنوعة با نظري 2

 عملي 2

 Eng11 الشعر اإلنجليزي الحديث نظري 3

 

 -الفصل الدراسي الثاني :

 الرمز أساسي نظري/عملي عدد الساعات
  األدب اإلنجليزي المعاصر رىنظ 3

 نقد نصوص أدبية معاصرة نظري 2

 المسرح(-النثر )الشعر ــ 

Eng15 

 عملي 2

 المهارات والتدريبات اللغوية  نظري 2

 

Eng16 

 عملي 2

 

 الرمز اختياري نظري/عملي عدد الساعات

 Eng10 أدب مترجم لإلنجليزية نظري 3

 نظري 3
 طيراألدب اإلنجليزي واالسا

 
Eng11 

 

 الدكتوراه

 الرمز اختياري نظري/عملي عدد الساعات
 نظري 2

 كالسيكيات المسرح اإلنجليزي
Eng12 

 عملي 2
 Eng14 نظريات نقدية مقارنة نظري 3
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 ب/ شعبة اللغة

 -الفصل الدراسي األول :

 

 : الفصل الدراسي الثاني

 

 

 اللغة الفرنسية وآدابها دراسات و بحوث  شعبةثالثا : 

 )للمتخصصين(

 الرمز أساسي عدد الساعات

 Eng تحليل الخطاب اللغوي  3
تراكيب -علم اللغة التطبيقي)مهارات لغوية معاصرة  3

 لغوية معاصرة( 

Eng 

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Lang دراسة لغوية لنصوص أدبية مختلفة 3
 Eng لتراكيب والداللةعلم ا 3

 الرمز أساسي عدد الساعات
 Eng اتجاهات لغوية معاصرة 3

 Eng المدارس األدبية والنقدية 3

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Eng علم الترجمة )الترجمة التطبيقية والترجمة التداولية( 3

 Eng لغه إنجليزية تخصصية 3
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 الدبلوم -أوال :

 -ول :الفصل الدراسي األ
 الرمز أساسي نظري/عملي عدد الساعات

 Fra1 األفروآسيويةللشعوب  فونىوالفرانك األدب نظري 3
 نظري 2

 Fra2 الحديث في )النقد التطبيقي( الفرنسي األدب
 عملي 2

  نظري 2
 اكتساب اللغة الفرنسيةمهارات 
 لغير الناطقين بها 

Fra3 
 عملي 

   

 

 -الفصل الدراسي الثاني :

 

 

 

 

 

 

 )لغير المتخصصين( 

 الرمز اختياري نظري/عملي عدد الساعات

  نظري 2
 الفرنسيةدراسة اللغة واألصوات 

Fra4 
 عملي 2

 نظري 2
 Fra5 علم اللغويات إلىمدخل 

 عملي 2

 نظري 2
 FRA القواعد 

 عملي 2

 الرمز أساسي نظري/عملي الساعات عدد

 الفرنسيةاللغة مناهج البحث في  نظري 2

 للناطقين بغيرها
Fra7 

 عملي 2

  نظري 2

 الفرنسية ةباللغ ةعام ةثقاف
Fra8 

 عملي 2

 نظري 3
 

 المقارن األدب
Fra9 

 FRA الشعر الفرنسى مقدمة في نظري 3
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 -ول :الفصل الدراسي األ
 الرمز أساسي نظري/عملي عدد الساعات

 نظري 2
 Fra1 مهارات الكتابة والقراءة

 عملي 2
 نظري 2

 Fra2 تعبير شفوى واستماع
 عملي 2

  نظري 2
 طرق تدريس اللغة الفرنسية

 لغير الناطقين بها 
Fra3 

 عملي 2

   

 -الفصل الدراسي الثاني :

 

 

 

 

 

 

 ماجستير -ثانيا:

  نظري 2
 (1)الفرنسيةدراسة اللغة واألصوات 

Fra4 
 عملي 2

 نظري 2
 FRA القواعد 

 عملي 2

 الرمز أساسي نظري/عملي عدد الساعات

 نظري 2
 (2الفرنسية)دراسة اللغة واألصوات 

 

  عملي 2

 مهارات اكتساب اللغة الفرنسية  نظري 2

 للناطقين بغيرها
Fra7 

 عملي 2

 (2قواعد ) نظري 2

 
Fra8 

 عملي 2

  ثقافة عامة باللغة الفرنسية        نظرى  3

 نظري 2
 تعبير كتابى

 
Fra9 

   عملي 2
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 األدبأ / 

 -ول :الفصل الدراسي األ

 

 الفصل الدراسي الثاني :

 

 

 ماجستيرال

 ب/ شعبة اللغة

 الرمز ساسيأ عدد الساعات

 FRA1 ي األدبمناهج البحث  3

 FRA2 الفرنسي األدبتاريخ  3

 FRA3 الفرنسي الحديث األدبموضوع في  3

 الرمز اختياري عاتعدد السا

 FRA4 النقد التطبيقى 3

 FRA5 المقارن األدب 3

 FRA6 أدب عربى مترجم للفرنسية 3

 الرمز ساسيأ عدد الساعات

 FRA7 لغة فرنسية تخصصية )نصوص متخصصة( 3

 FRA8 موضوع خاص في الشعر الفرنسي الحديث 3

 FRA9 علم األسلوب 3

 الرمز اختياري اتعدد الساع

 FRA10 ية واللغويةاألدبالمدخل االحصائي للدراسات  3

 FRA11 مقال ادبى )نثر حديث( 3

 FRA مهارات اكتساب اللغة الفرنسية 3
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 -الفصل الدراسي األول:

 

 

 

 -الفصل الدراسي الثاني:

 

 

 ثالثا الدكتوراه

 الرمز ساسيأ عدد الساعات

 FRA1 مناهج البحث اللغوي  3

 FRA2 ت اللغويةالمهارات والتدريبا 3

 FRA3 نظريات في علم اللغة المعاصرة 3

 الرمز اختياري عدد الساعات

 FRA4 موضوع في علم الصوتيات  3

 FRA5 علم التراكيب 3

 FRA6 المداخل اإلحصائية للدراسات اللغوية 3

 الرمز ساسيأ عدد الساعات

 FRA7 ة(لغه فرنسية تخصصية )نصوص متخصص 3

 FRA8 تحليل الخطاب اللغوي 3

 FRA موضوع خاص في الشعر الفرنسى الحديث 3

 الرمز اختياري عدد الساعات

 FRA9 تاريخ اللغة الفرنسية 3

 FRA10 علم المعاجم 3

 FRA11 موضوع في علم الداللة  3



 

 
 

55 

 األدبأ/ شعبة 

 -ول :الفصل الدراسي األ

 الرمز أساسي ي/عملينظر عدد الساعات

 Fra10 ب والمفاهيم والمناهجإلياألس نظري 2

 عملي 2

 Fra 2 نصوص أدبية متنوعة باللغة الفرنسية نظري 2

 عملي 2

 Fra11 الشعر الفرنسى الحديث نظري 3

 

 -: ثانيالفصل الدراسي ال

 الرمز أساسي نظري/عملي عدد الساعات
  الفرنسي المعاصر األدب نظرى 3

 نقد نصوص أدبية معاصرة نظري 2

 المسرح(-)الشعر ــالنثر 

Fra15 

 عملي 2

 المهارات والتدريبات اللغوية  نظري 2

 

Fra16 

 عملي 2

 

 الرمز اختياري نظري/عملي عدد الساعات

 Fra10 أدب مترجم للفرنسية نظري 3

 نظري 3
 ساطيرالفرنسي واأل األدب

 
Fra11 

 

 

 الرمز اختياري نظري/عملي عدد الساعات
 نظري 2

 كالسيكيات المسرح الفرنسي
Fra12 

 عملي 2

 Fra14 ةمقارن نظريات نقدية رينظ 3
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 الدكتوراه

 ب/ شعبة اللغة

 -اسي األول :الفصل الدر

 

 : الفصل الدراسي الثاني

 

 
 

 الرمز أساسي عدد الساعات

 Fra تحليل الخطاب اللغوي  3
تراكيب -علم اللغة التطبيقي)مهارات لغوية معاصرة  3

 لغوية معاصرة( 

Fra 

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Fra دراسة لغوية لنصوص أدبية مختلفة 3
 Fra علم التراكيب والداللة 3

 الرمز أساسي عدد الساعات
 Fra اتجهات لغوية معاصرة 3

 Fra ية والنقديةاألدبالمدارس  3

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Fra )الترجمة التطبيقية والترجمة التداولية( علم الترجمة 3

 Fra لغه فرنسية تخصصية 3
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 قسم دراسات وبحوث اللغة اإلندونيسية وآدابها:  رابعًا
 )للمتخصصين(
 أوال :- الدبلوم

 الفصل الدراسي األول :-
 الرمز أساسي نظري/عملي عدد الساعات

 Ind601 االدب اإلندونيسي للشعوب االفرواسيوية نظري 2

 نظري 2
 Ind602 تاريخ دخول وانتشار اإلسالم فى إندونيسيا

 عملي 2
 مهارات اكتساب اللغة اإلندونيسية نظري 2

لغير الناطقين بها   
Ind603 

 عملي 2

   

 الفصل الدراسي الثاني :-

 

 

 

 

 الرمز اختياري نظري/عملي عدد الساعات

 نظري 2
 Ind604 دراسة اللغة واألصوات اإلندونيسية

 عملي 2
 نظري 2

خل الى علم اللغوياتمد  Ind605 2 عملي 

 نظري 2
 Geo 606 جغرافية اندونيسيا

 عملي 2

 الرمز أساسي نظري/عملي عدد الساعات

 مناهج البحث في اللغة  اإلندونيسية نظري 2

 للناطقين بغيرها
Ind607 

 عملي 2

  نظري 2

اطقين بغيرهامنهج تعليم اللغة اإلندونيسية للن  
Ind608 

 عملي 2

2 
 نظري

 
 األدب المقارن

Ind609 

 Ind610 نظام التعليم فى إندونيسيا نظري 2
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 )لغير المتخصصين( 
 الفصل الدراسي األول :-

 الرمز أساسي نظري/عملي عدد الساعات
 نظري 2

 Ind601 مهارات الكتابة والقراءة
 عملي 2
 نظري 2

عتعبير شفوى واستما  Ind602 
 عملي 2

  نظري 2
 طرق تدريس اللغة اإلندونيسية

الغير الناطقين به   
Ind603 

 عملي 2

   

 الفصل الدراسي الثاني :-

 

 

 ثانيا:- الماجستير

  نظري 2
(1دراسة اللغة واألصوات  اإلندونيسية )  

Ind604 
 عملي 2
 نظري 2

 Ind605 القواعد 
 عملي 2

 الرمز أساسي نظري/عملي عدد الساعات

 نظري 2
(2دراسة اللغة واألصوات  اإلندونيسية )  

Ind606 

 Ind607 عملي 2

مهارات اكتساب اللغة  اإلندونيسية  نظري 2  

 للناطقين بغيرها
Ind608 

 عملي 2

(2قواعد ) نظري 2  

 
Ind609 

 عملي 2

 Ind610 ثقافة عامة باللغة  اإلندونيسية نظرى         2

2 
 نظري

 تعبير كتابى
 

Ind611 

 Ind612 تاريخ دخول وانتشار اإلسالم فى إندونيسيا عملي 2
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 أ / األدب

 الفصل الدراسي األول :-

 

 الفصل الدراسي الثاني :

 

 ماجستيرال

 الرمز أساسي عدد الساعات

 Ind601 مناهج البحث األدبي  3

 Ind602 تاريخ االدب اإلندونيسيى 3

 Ind603 موضوع في األدب اإلندونيسي الحديث 3

عاتعدد السا  الرمز اختياري 

 Ind604 النقد التطبيقى 3

 Ind605 األدب المقارن 3

 Ind606 أدب عربى مترجم لإلندونيسية 3

 الرمز أساسي عدد الساعات

 Ind607 لغة إندونيسية تخصصية )نصوص متخصصة( 3

 Ind608 تاريخ دخول وانتشار اإلسالم فى إندونيسيا 3

سلوبعلم األ 3  Ind609 

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Ind610 المدخل االحصائي للدراسات األدبية واللغوية 3

 Ind611 مقال ادبى )نثر حديث( 3

 Ind612 مهارات اكتساب اللغة اإلندونيسية 3



 

 
 

60 

 ب/ اللغة

 -الفصل الدراسي األول:

 

 

 الفصل الدراسي الثاني:-

 

 الرمز أساسي عدد الساعات

 Ind601 مناهج البحث اللغوي  3

 Ind602 المهارات والتدريبات اللغوية 3

 Ind603 نظريات في علم اللغة المعاصرة 3

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Ind604 موضوع في علم الصوتيات  3

 Ind605 علم التراكيب                      3

 Ind606 المداخل اإلحصائية للدراسات اللغوية 3

 الرمز أساسي عدد الساعات

 Ind607 تيارات فكرية إندونيسية 3

 Ind608 تحليل الخطاب اللغوي 3

 Ind609 موضوع خاص في الشعر اإلندونيسي الحديث 3

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Ind610 تاريخ اللغة اإلندونيسية 3

 Ind611 علم المعاجم 3

 Ind612 موضوع في علم الداللة  3
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 ثا الدكتوراهثال

 أ/ شعبة األدب

 -الفصل الدراسي األول :
 الرمز أساسي نظري/عملي عدد الساعات

 Ind610 األساليب والمفاهيم والمناهج نظري 2

 عملي 2

نصوص أدبية متنوعة باللغة  نظري 2

 اإلندونيسية

Lang2 

 عملي 2

 Ind611 الشعر اإلندونيسى الحديث نظري 3

 

 -الفصل الدراسي الثاني :

 الرمز أساسي نظري/عملي عدد الساعات
  االدب اإلندونيسى المعاصر نظرى 3

 نقد نصوص أدبية معاصرة نظري 2

 المسرح(-)الشعر ــالنثر 

Ind615 

 عملي 2

 المهارات والتدريبات اللغوية  نظري 2

 

Ind616 

 عملي 2

 

 الرمز اختياري نظري/عملي عدد الساعات

 Ind617 أدب مترجم لإلندونيسية نظري 3

 نظري 3
 العالقة الفكرية بين مصر وإندونيسيا

 
Ind618 

 الرمز اختياري عملينظري/ عدد الساعات
 نظري 2

 تيارات الفكر اإلندونيسية
Ind612 

 عملي 2
 Ind614 نظريات نقدية مقارنة نظري 3
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 الدكتوراه

 ب/ شعبة اللغة

 -الفصل الدراسي األول :

 

 : الفصل الدراسي الثاني

 

 

 الرمز أساسي عدد الساعات

 Ind6013 طاب اللغوي تحليل الخ 3
تراكيب -علم اللغة التطبيقي)مهارات لغوية معاصرة  3

 لغوية معاصرة( 

Ind614 

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Lang2 دراسة لغوية لنصوص أدبية مختلفة 3
 Ind615 علم التراكيب والداللة 3

 الرمز أساسي عدد الساعات
 Ind616 اتجهات لغوية معاصرة 3

 Ind617 المدارس األدبية والنقدية 3

 الرمز اختياري عدد الساعات

 Ind618 علم الترجمة )الترجمة التطبيقية والترجمة التداولية( 3

 Ind619 لغه إندونيسية تخصصية 3


