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 مرحلة الدراسات العليا يالمقررات الدراسية ف

 السنة التمهيدية للماجستير
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 اللغة العربية وآدابها

 مرحلة الدراسات العليا يالمقررات الدراسية ف
 السنة التمهيدية للماجستير

 
 األدبٌة:أوالً: الشعبة 

 

 ممررات إجبارٌة

 مىاهج الثحج األدتً وتحقٍق التزاث  ساعتان

 فً األدب العزتً القذٌممىضىع  ساعتان

 مىضىع فً األدب العزتً الحذٌج ساعتان

 )وصىص متخصصح(  اللغح األورتٍح الحذٌخح ساعتان

 

 ممررات اختٌارٌة   

 مىضىع فً األدب الشعثً ساعتان

 األدب المقارن ساعتان

 )اللغح الفارسٍح أو اللغح التزكٍح( اللغح الشزقٍح ساعتان

 علم األسلىب ساعتان

 وظزٌاخ األدب المعاصزج ساعتان

 المذخل اإلحصائً للذراساخ األدتٍح واللغىٌح ساعتان

 مىضىع خاص فً الذراساخ اإلسالمٍح ساعتان

 مىضىع خاص فً األدب المصزي ساعتان

 

 )ٌختار الطالة حالحح مه المقزراخ االختٍارٌح( 

 ساعح أسثىعٍا. 41وتذلك ٌثلغ عذد إجمالً الساعاخ المقزرج على الطالة 
  



                                                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

3 
 

 

 اللغوٌة.ثانٌاً الشعبة 
 مقررات إجبارٌة 

                                                      

 مىاهج الثحج اللغىي  ساعتان

 ساعتان
 (اللغح السامٍح )اللغح العثزٌح أو اللغح السزٌاوٍح

 ساعتان
 اللغح األورتٍح الحذٌخح )وصىص متخصصح(  

 ساعتان
 مىاهج تحقٍق التزاث العزتً 

 

 ممررات اختٌارٌة

 ساعتان
 مىضىع فً علم األصىاخ  

 ساعتان
 مىضىع فً علم الصزف 

 ساعتان
 مشكالخ وحىٌح

 ساعتان
 اللهجاخ واألطلس اللغىي

 اعتانس
 وظزٌاخ فً علم اللغح المعاصز

 ساعتان
 مىضىع فً علم الذاللح

 المذاخل اإلحصائٍح للذراساخ اللغىٌح واألدتٍح   ساعتان

 ساعتان
 مىضىع خاص فً الذراساخ اإلسالمٍح

 
 )ٌختار الطالة حالحح مه المقزراخ االختٍارٌح( 



                                                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

4 
 

اللب  يل عدد الساعات املقررة على ا لغ إمجا ذلك يب . 41وب  ساعة أسبوعيا 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها
 مرحلة الدراسات العليا يالمقررات الدراسية ف

 السنة التمهيدية للماجستير
 

 أ[ الشعبة األدبٌة]
  إجباري، منها ممرر ممرراتٌختار الطالب ستة 

 المقرر اإلجباري 

 ساعتان ومناهج بحث ببلٌوجرافٌا

 

 المقررات االختٌارٌة
 

 ساعتان علم األسلوب

 ساعتان شعر إنجلٌزي

 ساعتان مسرح إنجلٌزي

 ساعتان الحدٌثنظرٌة النمد 

 ساعتان أمرٌكًأدب 

 ساعتان أدب ممارن

 ساعتان إنجلٌزٌةرواٌة 

 ساعتان آداب أخرى باللغة اإلنجلٌزٌة

 ساعتان أدب مترجم إلى اإلنجلٌزٌة

 ساعة 23 مجموع الساعات
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 ]ب[ الشعبة اللغوٌة التطبٌقٌة  

 .ةاختٌارٌوأربعة إجبارٌة  اثنانٌدرس الطالب ستة ممررات منها 

  المقررات اإلجبارٌة -2
 

 ساعتان اللغويمناهج البحث  

 ساعتان [عربً – إنجلٌزي] هلغوٌات تمابلٌ

 
 [ المقررات االختٌارٌة2] 

  

 ساعتان اكتساب اللغة

 ساعتان االجتماعًعلم اللغة 

 ساعتان األسلوبعلم 

 ساعتان تحلٌل الكالم 

 ساعتان نحو ]مستوى متمدم[

 ساعتان ]مستوى متمدم[صوتٌات 

 ساعة23 مجموع الساعات
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 اللغة الفرنسية وآدابها
 مرحلة الدراسات العليا يالمقررات الدراسية ف

 السنة التمهيدية للماجستير
 

 البحث األدبًمناهج  ساعة 3

 مناهج البحث اللغوي ساعة 3

 اللغوٌات ساعات 4

 أدب فرنسً معاصر ساعات 4

 الممارناألدب  ساعة 3

 النمد األدبً ساعة 3

 مجموع الساعات ساعة 25
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 اللغات الشرقية وآدابها 
 المقررات الدراسية فى مرحلة الدراسات العليا

 السنة التمهيدية للماجستير
 

 .: اإلسالمًشعبة لغات العالم  -أ
 مقررات إجبارٌة

 مناهج بحث ساعتان

 النمد ومذاهبه  ساعتان

) الفارسيً أو  الممارن ) دراسة نصٌة بيٌن األدب  األدب  ساعتان
 التركً أو األردي واألدب العربً  

 مصادر دراسة الحضارة اإلسالمٌة ساعتان

 المخطوطة الفارسٌة أو التركٌة أو األردٌة ساعتان

 موضوع فً الفكر اإلسالمً الحدٌث ) غٌر العربً   ساعتان

 
 مقررات اختٌارٌة 

 

 فارسٌة أو تركٌة أو أردٌةمصادر  ساعتان

 يالشعر الفارسً أو التركً أو األرد ساعتان

  ة واألوزبكٌة والجفتائٌةٌاألرداللهجات التركٌة  ساعتان

 اللهجات الفارسٌة )لهجة تاجٌكسان ولهجة أفغانستان  ساعتان

 
 فمط من الممررات االختٌارٌة. اً ٌختار الطالب ممرراً واحد

 ساعة. 25الساعات الممررة أسبوعٌاً وبذلن ٌبلغ مجموع 
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 ب_ شعبة اللغات السامٌة
 

 الشعبة اللغوٌة -1
 قررات إجبارٌةم
 

 مناهج البحث ساعتان

 نحو اللغات السامٌة الممارن ًموضوع ف ساعتان

 النحو العبري أو السرٌانى أو الحبشً ًموضوع ف ساعتان

 مصادر لغوٌة )عبري أو سرٌانى أو حبشً  ساعتان

 
 ممررات اختٌارٌة

 

 اللغة الالتٌنٌة أو الٌونانٌة ساعتان

 نصوص متخصصة بلغة أوربٌة حدٌثة ساعتان

 التطور اللغوي ساعتان

 نموش سامٌة ساعتان

 
 ٌختار الطالب ممررٌن فمط من الممررات االختٌارٌة

ً 23وبذلن ٌبلغ مجموع الساعات الممررة   أسبوعٌا
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 قسم الجغرافيا
 مرحلة الدراسات العليا يالدراسية فالمقررات 

 السنة التمهيدية للماجستير
 

 الجغرافٌا الطبٌعٌة ًموضوع ف ساعتان

 الجغرافٌا البشرٌة ًموضوع ف ساعتان

 جغرافٌا كمٌة وحاسب آلً ساعتان

 الجغرافٌا بمناهج وطرق البحث ف ساعتان

 موضوع للبحث ساعتان

 مجموع الساعات ساعات 21
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 التاريخقسم 
 مرحلة الدراسات العليا يالمقررات الدراسية ف

 السنة التمهيدية للماجستير
 

     فً سائر الشعب  أوالً مواد عامة

 مناهج بحث ومصادر ساعتان

 بحث تطبٌمً ساعتان

 لغة أوروبٌة حدٌثة )ترجمة  ساعتان
   

 

 

 مواد حسب تخصص الطالب –ثانٌاً 
 

 شعبة التارٌخ الٌونانً والرومانً –أ  
 

 لغة التٌنٌة ساعتان

 لغة ٌونانٌة ساعتان

 دراسة تارٌخٌة فً أوراق البردي ساعتان

 ساعة 23مجموع الساعات 
 

 
 شعبة تارٌخ العصور الوسطى -ب

 دراسة فً وثائك العصور الوسطى الشرلٌة والغربٌة ساعتان

  لغة أوروبٌة لدٌمة أو شرلٌة ساعتان
 الفارسٌة  -التركٌة-العبرٌة-الٌونانٌة-)الالتٌنٌة

 مصادر ساعتان

 ساعة 23مجموع الساعات                       

   
 

 
 

 

 

 شعبة التارٌخ اإلسالمً -ج
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 دراسة تارٌخٌة وثائقٌة ساعتان

 لغة شرلٌة )تركٌة أو فارسٌة  ساعتان

 مصادر ساعتان

 مجموع الساعات ساعة 23
 

 
 
 

 شعبة التارٌخ الحدٌث -د

 مصادر ساعتان

 نصوص تارٌخٌة بلغة أوروبٌة حدٌثة ساعتان

 دراسة تارٌخٌة وثائمٌة ساعتان

 مجموع الساعات ساعة 23
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 قسم االجتماع
 مرحلة الدراسات العليا يالمقررات الدراسية ف

 السنة التمهيدية للماجستير

 شعبة علم االجتماع  -أوال: 
 

 االجتماعٌة المعاصرة )بلغة أوربٌة حدٌثة المدارس  ساعتان

 البحث االجتماعً ًا فمالنظرٌات والمنهج وتطبٌماته ساعتان

 علم االجتماع المعرفً ساعتان

 النظم االجتماعٌة  ًموضوع خاص ف ساعتان

 البحوث االجتماعٌة  ًحصاء متمدم وتطبٌماتها فإ ساعتان

 مجموع الساعات ساعات21

 

 شعبة األنثروبولوجية   -ثانيًا: 
 

النظرٌات والبحوث االنثروبولوجٌة المعاصرة بلغة أوربٌة  ساعتان

 حدٌثة

 األنثروبولوجٌا  ًمناهج البحث ف ساعتان

 األنثروبولوجٌا التطبٌمٌة  ساعتان

 أنثروبولوجٌا التنمٌة  ساعتان

 األنثروبولوجٌة الطبٌة  ساعتان

 األنثروبولوجٌة بالمجتمع المصري  ًف صخا موضوع ساعتان

 مجموع الساعات ساعة23
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 قسم علم النفس
 مرحلة الدراسات العليا يالمقررات الدراسية ف

 السنة التمهيدية للماجستير
 

 لٌاس نفسً متمدم ساعات 4

 نظرٌات فً علم النفس ساعات4

 علم النفس المعرفً ساعات4

 إحصاء نفسً متمدم ساعات4

 تصمٌم البحوث ساعات4

 بحث مٌدانً ساعات4

 مجموع الساعات ساعة 21
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 قسم اإلعـــالم
 مرحلة الدراسات العليا يالمقررات الدراسية ف

 السنة التمهيدية للماجستير
 

 مناهج البحث اإلعالمً ساعتان

 اإلعالم ولضاٌا المجتمع ساعتان

 بلغة أوربٌة حدٌثة إعالمًممرر  ساعتان

 اإلعالم ًخاص فموضوع  ساعات4

 الكتابة اإلعالمٌة ًاالتجاهات الحدٌثة ف ساعات4

 مجموع الساعات ساعة23

 



                                                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

15 
 

 قسم الفلسفــة
 مرحلة الدراسات العليا يالمقررات الدراسية ف

 السنة التمهيدية للماجستير
 

 ممررات إجبارٌة أوالً:

 الفلسفًمناهج البحث  ساعتان

 لغة أوربٌة لدٌمة أو شرلٌة  ساعتان

 بلغة أوربٌة حدٌثة  فلسفًنص  ساعتان

 بحث متخصص ساعتان

 

 االختٌارٌة ثانٌاُ: الممررات 

 

 مصادر الفلسفة الٌونانٌة ساعتان

 مصادر الفلسفة اإلسالمٌة ساعتان

 مصادر الفلسفة المسٌحٌة ساعتان

 مصادر فلسفة حدٌثة ساعتان

 مصادر الفلسفة المعاصرة ساعتان

 

 ساعة 23ممررات اختٌارٌة وبذلن ٌبلغ مجموع الساعات الممررة أسبوعٌاً  ٌختار الطالب ثالثة
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 قسم المكتبات والوثائق والمعلومات
 مرحلة الدراسات العليا يالمقررات الدراسية ف

 السنة التمهيدية للماجستير

 شعبة المكتبات  أوالً:

 علوم المكتبات والمعلومات ًمناهج البحث ف ساعات 4

 المكتبات والمعلومات ًخاص فموضوع  ساعات 4

 لاعة بحث ساعات4

 والممارن الدولًعلم المكتبات  ساعات4

 مجموع الساعات ساعة23

 

 شعبة الوثائق  ثانياً:

 علوم الوثائك واألرشٌف ًمناهج البحث ف ساعات 4

 الوثائك واألرشٌف ًموضوع خاص ف ساعات 4

 لاعة بحث ساعات 4

 األرشٌف ًالمؤسسات الدولٌة ف ساعات4

 مجموع الساعات ساعة23
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 شعبة المعلومات ثالثاً:

 علم المعلومات ًمناهج البحث ف ساعات 4

 تمنٌات المعلومات ًموضوع خاص ف ساعات 4

 ساعات 4
 النظام الوطنً للمعلومات

 والممارن الدولًعلم المعلومات  ساعات4

 مجموع الساعات ساعة 23
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 قسم اآلثــار  
 الدراسية فى مرحلة الدراسات العلياالمقررات 

 السنة التمهيدية للماجستير

 :أواًل: قسم اآلثار اإلسالمية

 مواد إجبارية 
 

 عمارة إسالمٌة برسم معماري ساعتان

 موضوع خاص فً التارٌخ اإلسالمً ساعتان

 مناهج بحث ونظرٌات حدٌثة فً علم اآلثار ساعتان

 فنون إسالمٌة ساعتان

 متخصصة بلغة أوربٌةنصوص  ساعتان

 نصوص متخصصة بلغة عربٌة ساعتان

 

 مواد اختيارية 
 مسكوكات إسالمٌة ساعتان

 كتابات اإلسالمٌة ساعتان

 تصوٌر إسالمً ساعتان

 

 ساعح. 41ٌختار الطالة مقزر واحذ مه المقزراخ االختٍارٌح وتذلك ٌثلغ عذد الساعاخ المقزرج أسثىعٍاً 

 



                                                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

19 
 

 المصرية .ثانيا : قسم اآلثار 

 اآلثار المصرٌة المدٌمة ساعتان

 نصوص هٌراطمٌة ساعتان

 لغة مصرٌة لدٌمة ساعتان

 نصوص دٌموطبمٌة أولبطٌة ساعتان

 تارٌخ مصر المدٌمة ومناهج بحث ساعتان

 نصوص متخصصة بلغة أوربٌة ساعتان

 مجموع الساعات ساعة23

 

 
 


