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 تطمــح كليــة ا�داب فــى تقديــم منظومــة تعليميــة مختلفــة مــن       
 نوعهــا فــى مجــال اللغــات و ا�جتمــاع و العلــوم ا�نســانية, حيــث أنهــا
 ُتســاهم بقــوة فــى تحقيــق رؤيــة الجامعــة. تقــدم كليتنــا العديــد مــن
 برامــج تــم ُمراجعتهــا ُمســبق� و التــى ُتســاعد فــى تكويــن شــخصية
 خريج مؤهل  ذو كفاءة فى مجال اللغات و ا�جتماع و العلوم ا�نسانية,
 لكــى ُيصبــح ذو قــدرة تحفيزيــة ُتســاعده علــى النجــاح فــى ســاحة
 العمــل.  نعمــل أيضــ� علــى ان يكــون قــادر¦ علــى عمــل بحــث علمــى و

المساهمة فى خدمة المجتمع و الوصول لحل مشكالت المجتمع

هل تعلم أن؟
 تعمــل كليــة ا�داب علــى تكويــن خريجيــن مؤهليــن و متميزيــن
ايضــ� الكليــة  تعمــل  ا�نســانية.  العلــوم  فــى  متخصصيــن   و 
التطويــر و  ا�بتــكار  علــى  قادريــن  ليكونــوا  تأهيليهــم   علــى 
مــن التــى  التغييــرات  مواجهــة  علــى  قادريــن   وليصبحــوا  

الممكن أن تطرأ عليهم فى مجاالت متعددة

فــى عــام ١٩٦٩  فــى  ا�داب  مــن كليــة  ا�ول  الفــرع  افتتــاح   تــم 
 محافظــة المينــا. تــم إنشــاء فــرع أخــر فــى محافظــة  ســوهاج

 بشهر سبتمبر ١٩٧١

 بناء على اتفاقية بين كلية ا�داب بجامعة أسيوط و قسم
                                                                  الدراسات العليا بأكاديمية

 ررررررررررربإنجلترا, حصل بعض الطالب ا�جانب (من اليمن و 
 ماليزيا) على درجة الدكتوراة. فى نفس العام و بقرار رقم

 ٢٣٢, قد أقر المجلس ا�على للجامعات بالموافقة على إنشاء
 درجة  للترجمة و البحث اللغوى

أ.د/ أحمد صابر محمود محمد
عميد كلية ا�داب بجامعة أسيوط

كلمة عميد الكلية

 أشعر بكامل السعادة عندما أذكر أنه ُأولى غاية كليتنا و إداراتها,       
 هــو الوصــول لــدور القيــادة فــى أمــر تغييــر العالــم. علــى الرغــم مــن
أن إال  نوعهــا  مــن  الفريــدة  التطــور  مســيرة  تعيــق  التــى   الصعوبــات 
أمــر أســيوط  بجامعــة  ا�داب  كليــة  ُتحفــز  لهــا.  تستســلم  ال   الكليــة 
ــى آفــاق المســتقبل البعيــد. ــه إل ــر و قيــادة المجتمــع للوصــول ب  التنوي
التــى أهمياتــى  أولــى  ليكــون  عينــاى,  نصــب  الهــدف  بوضــع   قمــت 
 ســنعمل عليهــا لتكويــن جيــل يتمتــع بالقــوة و ا�دآب الُمثلــى و القــوة
 العقليــة. مــن ُأولــى غايتنــا هــو أن يترســخ فــى عقــل هــذا الجيــل أهميــة
 الوطن, ليستمر فى التطور و المواكبة مع كل مجاالت اللغات, و ا�داب
 ا�نســانية و العلــوم و التــى تســاهم فــى إنشــاء الدراســات و ا�بحــاث
 التــى يحتاجهــا المجتمــع. أوأكــد لكــم أيضــ� أننــا نطمــح لتطويــر مصــادر
 الكليــة ذاتهــا با�ضافــة إلــى المــوارد البشــرية التــى ُيمثلهــا أفــراد أعضــاء
 هيئة التدريس و ا�دارة المتميزين و الفريدين من نوعهم, حيث أنهم
 عمــود العمليــة التعليميــة الــذى هــو أســاس كل شــئ. مــن أهدافهــم و
 واجباتهــم هــو الوصــول للتميــز و النجــاح. علــى الصعيــد ا�خــر إنهــم
 يعملــوا بجــد و تفــان و الــوالء لمســاعدة الطــالب و تشــجيعهم و تحفيــز
 مهاراتهــم التــى تظهــر بوضــوح علــى أدائهــم فــى أرض العمــل. و حيــث
 أننــا نضــع الطالــب و  المجتمــع و الوطــن ضمــن غايتنــا ا�ولــى, نجــد أنــه
ــة و ــة النظري ــر للمجتمــع خريجيــن مزودييــن بالمعرف ــا توفي  مــن واجبن
 العلميــة و الخبــرة فــى إنشــاء ا�بحــاث و علــى أن يكونــوا قادريــن علــى
خدمــة أجــل  مــن  شــخصياتهم  بنــاء  فــى  المهــارات  تلــك   تطبيــق 
 المجتمــع. مــن أجــل الوصــول لهــذا الهــدف نوفــر لهــم برامــج تعليميــة
 متســقة و ُمعتمــدة و التــى تتماشــى مــع معاييــر الجــودة القوميــة. تلــك
 المعاييــر هــى الســبب فــى حصــول كليتنــا علــى شــهادة الجــودة مــن
,2014 عــام  فــى  ا�عتمــاد  و  التعليــم  جــودة  لضمــان  القوميــة   الهيئــة 
 لتصبــح كليتنــا مــن أولــى الكليــات فــى جمهوريــة مصــر العربيــة التــى
 تحصــل عليهــا. لذلــك فإنــى أوأمــن أنــه مــن الضــرورى المواصلــة فــى
 تطويــر البرامــج االكاديميــة للنهــوض بالعمليــة التعليميــة و تجديــد
 مــن أمــر ا�بحــاث و نشــر ا�بتــكار و الثقافــة و تحفيــز الباحثيــن الصاعديــن
المجــال و المعرفــة فــى  أمــر  فــى  الطــالب للمســاهمة  الكليــة و   مــن 

الوصول للقيادة فى مجاالت تخصصاتهم و قيادة مجتمعاتهم

كلية ا�داب
Burt smut بالترابط مع جامعة
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للطالب 

كيفية التقديم في
الجامعة؟ 

 تعال وانظر ماذا تقدم كلية العلوم خالل يوم جامعة اسيوط المفتوح أو
 اتصل بالكلية لترتيب الزيارة. يختلف القبول في المرحلة الجامعية

 اعتماًدا على ما إذا كنت طالًبا في المدرسة الثانوية أو إذا كنت تريد
.االنتقال من جامعة أخرى إلى جامعة اسيوط

 لمزيد من التفاصيل حول إرشادات القبول، قم بزيارة  
www.education.aun.edu.eg

 من المسلم به على نطاق واسع أن االنتقال من المدرسة إلى الجامعة أمر
 مهم - كأهمية العمل، ووتيرة تغطية المواد والتعقيد المفاهيمي

 كلها أكبر مما شهده الطالب في المدرسة. لقد أظهرت تجربتنا أن
 العديد من طالب السنة ا¬ولى يمكنهم التغلب على االنتقال الصعب

 من المدرسة الثانوية إلى الجامعة من خالل تلقي عبء تعليمي مخفض
. في عامهم ا¬ول ونشر المنهج على

 للتواصل معنا
تليفون رقم: ٢٣٤٥٦٤٣ - ٢٤١٢٠٠٠

فاكس رقم: ٢٣٤٢٢٢٣/٨٨/٠٠٢٠

sci@aun.edu.eg

eng@aun.edu.egه

١٨٣٢طالب

دراسة تأثير معلمات ا¬رصاد الجوية على دقة نماذج التنبؤ بمستوى سطح البحر" " 
 NULL 2020 ،1193 ،(3) 12 ،في صباح، ماليزيا" االستدامة

  
In2O3 @ FMWCNTs  النشاط الكهربي التآزري التآزري للمركب النانوي 

Talanta، لتحديد الكمّيات الكهروكيميائية للدوبوتامين في دم المريض السريري وفي شكل جرعات الحقن 
 Vol. 208 فارغ، 2020، فارغ   ، 

  االختالفات يف سلوك النمو، واملحصول واستقرار الحمض النووي ملحاصيل الخرضوات
، Vol. 208 (113891)، 4، 2020 ،  املزروعة يف الرتبة املشعة املشعة" التلوث البيئي، املجلد 259، الصفحات 1-8

ــيوط ــة أس ــة ا¬داب بجامع ــه كلي ــا تقدم ــى م ــع عل ــا أوًال و إطل ــم بزيارتن  ق
 خــالل اليــوم المفتــوح. يمكنكــم التواصــل أيضــ¾ مــع الكليــة لتحديــد معــاد
ــب ــت طال ــى إن كن ــة عل ــم للجامع ــة التقدي ــف عملي ــة. تختل ــارة الكلي  لزي

.بالثانوية عامة أو طالب ُمحول من جامعة أخرى لجامعة أسيوط
ــى    ــب جامع ــة لطال ــة العام ــب بالثانوي ــاة طال ــن حي ــول م ــة التح  إن عملي
ــرعة ــل  و س ــة العم ــث كمي ــن حي ــف م ــذى يختل ــروف و ال ــر المع ــو با¬م  ه
 إســتذكار المــادة العلميــة و المفاهيــم الُمعقدة, حيث أنهــا ُتعتبرأكبر من
 خبــرات الطالــب بالمدرســة. علــى مــر خبراتنــا, قــد ظهــر لنــا أن العديــد مــن
 طــالب المرحلــة ا¬ولــى يمكنهــم تخطــى هــذا التغيــر الجــذرى مــن حيــاة
 الثانوية العامة للحياة الجامعية, من خالل إتاحة لهم كم تعليمى ُمخفف فى

.عامهم الدراسى ا¬ول و توزيع الُمقرارات على نحو ا¬ربع أعوام دراسية
يمكنكم زيارة موقع كلية ا¬داب بجامعة أسيوط لمزيد من المعلومات

كيفية التقديم في
الجامعة؟ 

 بــدات الدراســة بكليــة ا¬داب فــى العــام الدراســى 1975-1976 و بقبــول     
 دفعــة مــن الطــالب بعــدد 154 طالــب علــى نحــو ا¬ربــع أقســام و هــم: قســم
 اللغــة العربيــة و قســم اللغــة اÄنجليزيــة و قســم اللغــة الفرنســية و
ــم افتتــاح فــرع أخــر لكليــة ا¬داب ــخ و الدراســات ا¬فريقيــة. ت  قســم التاري

.بمحافظة قنا فى العام الدراسى 1978-1977
 بنــاء علــى طلبــات مواطنــى محافظة أســيوط للمســئولين, تــم الموافقة    
 على القرار الرئاسى برقم 419 لسنة 1995, لبداية العام الدراسي 1997\1996.
ــم ــذى ت ــة و ال ــة التربي ــرية بكلي ــات البش ــام للدراس ــة أقس ــد خمس  يوج
 نقلهــا للكليــة النشــأة و هــم: قســم اللغــة العربيــة و قســم اللغــة
 اÄنجليزيــة و قســم اللغــة الفرنســية و قســم التاريــخ و قســم الجغرافيــا.
 الحقــ¾ يوجــد خمســة أقســام أخــرى مثــل قســم علــم اÄجتمــاع و اÄعــالم و

.علم النفس و الوثائق و المكتبات والفلسفة

نبذة تاريخية عن الكلية
قسم اللغة العربية و ا�داب 

قسم اللغة ا¢نجليزية و ا�داب 

قسم اللغة الفرنسية و ا�داب 

قسم اللغات الشرقية و ا�داب 

قسم الجغرافيا 

قسم التاريخ 

قسم علم النفس 

قسم علم ا¢جتماع 

قسم الفلسفة 

قسم ا¢عالم 

قسم المكتبات و الوثائق و المعلومات 

قسم علم ا�ثار 

قسم الدراسات ا¢سالمية 

 فاكس: 088-2335520
هاتف: 088-2423500

arts@aun.edu.eg

www.aun.edu.eg/faculty_arts/


