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 ستاذ الدكتور/ رئيس الجامعةكلمة السيد األ

 أبنائي وبناتي .. طالب كلية دار العلوم.

أبنداء أوييداء  أن يجعلكدم داعيدا  مدهللا    ،نتم بخير بمناسبة بدء العام الجامعي الجديددكل عام وأ

كم وتسددومنن بمنوددل علمكدم الددتو تعلمتددن  مددهللا أبددرت وع ددن  أسدداتتت ،ووطددنكمتحبدنن اددامعتكم وكليددتكم 

لددتو   اوتكننددنا انددندا  أوييدداء لنلددر تعداليم الددديهللا ايسدد مي النسددطي  ،يعددة اددتا الدنطهللار يددياألياضدل 

 يتصف بوا ديننا الحنيف. يبالسماحة التيدعنا إلى التلدد ويتمتع 

 بنائي وبناتي ... الط بأ

ن منددابر ، حيددإ إرسددالتكم العلميددة يددي مجددا  تخصصددكم رسددالة سددامية ووسددام علددى  دددوركم

ننوا متكم يي نلدر ماداايم الدديهللا ايسد مي الصدحيخ مدهللا أد   مندااجكم التدي تدرسدالدعنت تنتظر مساا

 يترت دراستكم بالكلية.  أ 

ألأ ق واددتا لددهللا يكددنن المسددار األوحددد واألساسددي لحيدداتكم ألنددت   يددتم إ  بدد ن يتددن  العلددم بددا

 لوا وقدوت طيبة للنطهللا. الااضلة التي اي أنتم أال

 أبنائي وبناتي .. الط ب.

يدي  ةعالدنحدن الملداركة الاولكدهللا تنتظدر مدنكم الم يدد  ،جامعة   ي تصر دوراا على العلم ي د ال

اد   ات يدي حالمساب ات وزيادت قاعدت ات  الملاركة مهللا الطلبة والطالبات سناء مساب ات ث اييدة أو مسداب

نالدة  ات الجمساب ركتكم ييال رآن الكريم إلى اانب المساب ات الانية والرياضية واألسر، كما ننتظر ملا

ع ت دديم مددات التي تعندكم على تحمل المسئنلية والصبر والمثابرت مدهللا أد   برامجودا المتعدددت والمرش

 انن ييودومالتدي تسد معسدكرات الخدمدة العامدةالخدمات للمجتمع والجامعة والكلية والتي تدتم مدهللا أ لودا 

ي أبوى ياامعتكم ت ا سترشادية لتظور كليتكم وب يديكم وأيكاركم للنظاية العامة والتجميل وكتابة ال يتا

 على سير العملية التعليمية. مما ينعكس ذلك وأامل  نرت لوا

 لعطاء.دمتم أبناء أويياء لنطنكم الع ي  التي ينتظر منكم الم يد مهللا الن ء وا نتماء وا

 وفقكم هللا ... ...

 والسالم عليكم ورحمة هللا

 رئيس جامعة المنيا

 أبو المجدأ.د/ جمال 

 

 

 كلمة أ.د/ عميد الكلية

 أبنائي وبناتي طالب كلية دار العلوم.

 نادرد بوداأا  بكم ومرحبا  يي كليتكم كلية دار العلنم، ات  الكلية التي تحمل أصن دية ت

امخ، إن تعصبا  و  مجاملدة لودتا الصدرل العلمدي اللد واتا ليس عهللا مثي توا مهللا كليات الجامعة.
هللا تا ندابع مدأمانة الحااظ علدى انيتندا العربيدة وايسد مية، وادمل على عات وا كلية دار العلنم تح

ربيدة غتندا العمنطلق وعيوا الحضارو والث ايي بوتا الدور، ول د أالوا لتلك أنوا تستمد قنتوا مهللا ل

ريخ، الضدداربة بجددتوراا يددي أعمدداق التدداالمتجددترت يددي ع نلنددا وتلوددس بوددا ألسددنتنا، ومددهللا انيتنددا 
 لمحملة برايدو الع يدت والاكر.وبحضارتنا ا

 أبنائي وبناتي....

إن شعارنا مهللا النارد أن تضعف اللغة يي أو مكان لكنوا تحيا وت دار بكلية دار العلنم، 

 ،ويوم الديهللا قد يصيبت تاري  اندا أو إيدراط انداك لكندت يظدل نابضدا بدالاوم لنسدطية الدديهللا السدمخ
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بن دات ويعلى مهللا قدر اينسان  ،ويحرم قتل الناس ،ويبني و  يودم ،التو يدعن لمكارم األأ ق

النددار. ياحر ددنا علددى أن  يضددمهللا لحارسددت أ تمددس عينددتو ،ويريددع مددهللا قدددر الددنطهللا ، ددنعة  

رسدد   لتطبيددق سددماحة ايسدد م يددي األرك علددى أناسددكم وأسددركم  ،تكننددنا حراسددا  للغددة ال ددرآن
 ت ورقي وعمل.ومثا   لكل العالم يثبت أن الديهللا حضار ،والنطهللا الغالي

ا كمد ،أرحب بكدم مدرت أأدرأ وأدعدنكم إلدى الملداركة الاعالدة مدهللا أادل ا رت داء بكليدتكم

 طلدب مدنكمأأدعنكم للملاركة أيضا  يي كل األنلطة الط بية التي ت ددموا الكليدة والجامعدة، كمدا 
 الااضلة ليكنن طالب دار العلنم أنمنذاا  يحتتأ لكل ط ب الجامعة.التحلي باألأ ق 

 

 عميد الكلية

 أ.د/ محمد عبد الرحمن الريحاني
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 الكلية لشئون التعليم والطالب.. كلمة أ.د/ وكيل

  الكلية أبنائي األعزاء طالب

 ي حياتكمييسعدني أن أرحب بكم يي بداية عام دراسي اديد، أتمنى أن يكنن عاما  يارقا  ي
 العلمية والعملية.

، إن عليمدي ي د ، بدل يتعددأ ادتا الددور بكثيدرإن دور الجامعة   ي تصر على الجاندب الت

مظور طالددب الجامعددة عليددت ا نتظددام يددي الدراسددة، وممارسددة األنلددطة الط بيددة، وا لتدد ام بددال

ك أددرأ، وكددتل ئددت مددهللا طدد ب الكليدة والكليددات األوالسدلنك الحسددهللا، والتااعددل اييجددابي مدع زم
 التااعل مع مجتمعت.

 أبنائي الطالب

 حر دنا علدى المناظبدة علدىلطتوا ماتنحة لكدم علدى مصدراعيوا ياإن أبناب الكلية وأن
ا أن والت منا ب أ ق وسلنك الطالب الجامعي الح ي ي، وأعلمن ،ات يي قاعات الدرسالمحاضر

، اد األمددةيكننددنا أنددتم عمدد ،المرحلددة ايتيددة التددي نعيلددوا اين تتطلددب منددا دورا  يدداع   ورئيسددا  
 وركي توا يي األيام ال ادمة.

 قكم هللا جميعا  وف

 والسالم عليكم ورحمة هللا

 

 أ.د: وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 عصام خلف كامل أ.د/ 
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 جامعة المنيا

 في سطور

  يدر  ة لجامعدة أسدينط  تابعد 1966تعد كليدة التربيدة أقددم كليدات الجامعدة حيدإ أنلدئت عدام

 المنيا(.

  ة لجامعدة المنيدا إلدى كليدة ال راعدة التابعدتم تحنيل المعود العالي ال راعي ب 1969ويي عام
 أسينط  ير  المنيا(.

  المنيا( تم إنلاء كلية ايداب والعلنم اينسانية تابعة لجامعة أسينط  ير  1970ويي عام. 

  بدأت الدراسة بكلية العلنم تابعة لجامعة أسينط  ير  المنيا(. 1976ويي عام 

  نلنايدا اعي بالمنيدا إلدى كليدة الوندسدة والتكنتدم تحنيدل المعودد العدالي الصدن 1976ويي عدام

 تابعة لجامعة أسينط  ير  المنيا(.

 نة لسد 93ت اامعة المنيا عدهللا اامعدة أسدينط بدال رار الجمودنرو رقدم ست ل  ا 1976ام ويي ع

 –العلدنم  –ايداب  –ال راعدة  –، وبتلك بددأت الجامعدة بخمدس كليدات ادير التربيدة 1976
 الوندسة.

  أيدنددة لتنسددعات الجامعددة شددما  المنيددا ثددم تددنالي إنلدداء الكليددات 310تددم تخصدديا مسدداحة 

 اكد كليدة  تنيدر طريدق العدالم والمعريدة ومر 20األأرأ، حتى أ بحت الجامعة تضم حاليا  
 قليم وات  الكليات ايرايشعا  الث ايي والحضارو يي اي

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة بأسماء الكليات
 

 الكلية م

 كلية الاننن الجميلة 1

 كلية الطب 2

 كلية التربية الرياضية 3

 كلية الدراسات العربية  دار العلنم حاليا ( 4

 كلية التمريض 5

 كلية السياحة والانادق 6

 كلية طب األسنان 7

 كلية الصيدلة 8
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 كلية األلسهللا 9

 كلية التربية الننعية 10

 كلية الحاسبات والمعلنمات 11

 كلية رياك األطاا  12

 ود العالي للتمريضالمع 13

 كلية الطب البيطرو 14

 كلية العلنم 15

 كلية الوندسة 16

 كلية التربية 17

 كلية ال راعة 18

 كلية ايداب 19

 كلية الح نق 20
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 نبذة تاريخية عن الكلية

 239قم ربال رار الجمونرو  (الدراسات العربية ة يي البداية تحت اسم كلية لأنلئت الكي

م. 1999( لسددنة 470قدم  ثدم ييددر ا سدم إلددى  دار العلدنم( بدال رار الجموددنرو ر م،1983لسدنة 

ة، غدة والدراسدات السدامية واللدرقيقسام اير  النحن والصرف والعروك، علدم اللوتضم سبعة أ

سد مي اريخ ايالدراسات األدبية، الب ية والن د األدبي واألدب الم ارن، اللريعة ايس مية، التد
  ميةـ الالساة ايس مية(.والحضارت ايس

 رسالة الكلية

س مية العلنم بتخريس ط ب يي تخصا اللغة العربية وآدابوا والعلنم اي ت نم كلية دار

اييدة مدع بما ياي باحتيااات المجتمع مهللا المدرسيهللا والمربيهللا، وكدتلك المسسسدات ايع ميدة والث 

لكامدل لية يي مجا  التخصا مع النعي اوالموارات طب ا للمعايير الدو ت ويدام ب سس المعرية
 بملك ت المجتمع والبيئة وأأ قيات المونة.

، وورش ة لتلدمل تحسديهللا قددرات الخدريجيهللا مدهللا أد   دورات مكثادةوتمتد رسدالة الكليد

عمدل لوكدتلك اعمل، وت ديم برامس دبلنمدات الدراسدات العليدا، ودرادات المااسدتير والددكتنرا ، 

لعندف ، وم اومدة امااايم ايسد م الصدحيخ ، وتجليةربية يي المجتمععلى تحسيهللا وضع اللغة الع

  ة مدهللا أد بايضاية إلى ذلك تسوم الكلية يي إثراء وت دم العلدنم ايسد مية والعربيد وايرااب،

باللغدة  ة، وأدمة المجتمع، وتنمية البيئة، مهللا أ   ا ستلدارات العلميدة ييمدا يتصدل يلبحنث أ
 نم ايس مية.العربية وآدابوا والعل
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 لبرنامج الكليةاألهداف االستراتيجية 

احددت يدي وتمدنخ درادة اامعيدة  لكننودا  واحددا  تمثل الكلية بجميع أقساموا السبعة برنامجا  
 ة برامس.بينما يختلف األمر يي مرحلة الدراسات العليا حيإ تمثل الكلية سبع ،مرحلة الليسانس

 وأاداف البرنامس كايتير

 عالي الجندت على مستنأ مرحلة الليسانس والدراسات العليا. ت ديم برنامس -1

الدراسدة  ومسداعدتوم يدي ا نت دا  مدهللا ،العمليدة التعليميدة للطلبدةتنيير أدمات متكاملدة لددعم  -2
 الجامعية إلى بيئة العمل المناسب.

ي يهللا الباحثي وزيادت عدد الطلبة ،المجتمعيةزيادت التركي  على الجود البحثي يي أدمة التنمية  -3
 مرحلة الدراسات العليا.

مكاندة  ت ديم مساامة ياعلة يي مجا ت الخدمات واينتا  والث اية يي  عيد مصر مما يع ز -4
 الجامعة يي العالم العربي وايس مي.

لتوا تنظديم وإدارت شددئنن الكليدة مددهللا أد   ا سددتخدام األمثددل لمناردادا مددهللا أادل تح يددق رسددا -5
 ر متعددت يير ت ليدية.وتنمية المنارد المالية مهللا مصاد

طاب دة ت ويد الط ب يي كاية التخصصات العلميدة بالكليدة باألسدس المعرييدة والمودارات الم -6
 للمعايير الدولية والملبية  حتيااات المجتمع.

 .المجتمع والبيئة واألأ قيات المونيةتنعية الط ب والخريجيهللا بملك ت  -7

 تدريبية وورش عمل متننعة ومكثاة.ع قدرات وكااءت الخريجيهللا مهللا أ   دورات ير -8

ة اسدرتنيير يرص النمن العلمي والتطنير للخريجيهللا مهللا أ   دبلنمدات الدراسدات العليدا ود -9
 المااستير والدكتنرا .

 تناسدب مدعيا رت اء بمستنيات الت ايل العلمي والت ني ألعضاء ايئة التدريس بالكلية بما  -10
 التطنرات الت نية والعلمية المت ح ة.

 يير قاعدت بيانات عهللا كل ما ت نم بت الكلية داألوا ويي البيئة المحيطة.تن -11

 أدمة المجتمع وتنمية البيئة المحلية مهللا أ   ا ستلارات الانية والمونية. -12
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 الهيكل والمهام لبرنامج الجودة

 :اللجنة العليارئيس  –عميد الكلية  -1

عجلة  وان محنر الحركة وديع يمثل عميد الكلية رأس الورم ايدارو والتنظيمي للنحدت،

سسدة العمل بما يتخت  مهللا قرارات يي ضنء ما يريع إليت مهللا ت ارير، وعلى أساس مهللا ادف المس
 التي يرأسوا.

 المنسق األكاديمي العام للبرنامج: -2

ة العمل ان المسئن  بعد عميد الكلية عهللا تنايت الخطة التطنيرية على أرك الناقع ومتابع
ذ تخداليدة  وريع الت ارير إلدى عميدد الكداف المنضنعة لديع عجلة التطنير، طب ا  للمعايير واألا

م  ي األقسدايناط بت التنسيق بيهللا األقسام المختلاة عهللا طريدق منسدما يرا   ائبا  مهللا قرارات، كما 

ير ية التطنيي كل ما يتعلق بالعمل األكاديمي والدراسي والمنااس وا متحانات، كتلك متابعة عمل
 النظياي وامع وتنثيق األنلطة يي ضنء ما ينات بت عميد الكلية مهللا قرارات. يي ال طا 

 الجودة: مدير وحدة ضمان -3

ان المسئن  عهللا برنامس التطنير وإعداد التصنر للنودنك ب ادداف المسسسدة يدي ضدنء 

 ميددووضع أطة واضحة للعمدل وريعودا لع قاننن الويئة ال نمية، وتنظيم ورش العمل والتدريب
 تلاة.واللجان المخساعد  نائب لت يعاون المدير مع اللجنة ايدارية والتنايتية الكلية وي

 منسق القسم: -4

بحثيدة عهللا امع  األنلطة وأط  العمل وكل ما يتعلدق بالعمليدة التعليميدة والان المسئن  

ثابدة الخا ة ب سدمت، وتنظديم أطدة العمدل العامدة لل سدم، وريدع ذلدك للمنسدق األكداديمي، وادن بم
 ن ل بيهللا المنسق األكاديمي العام واألقسام يي تنثيق األنلطة والعمل.ام ت ال

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكلية

بودا قدرار رئديس  يي إطار األاداف العامة التدي  ددر 2005/2006أنلئت النحدت عام 

طدة الجمونرية بخصنص تطنير التعليم الجامعي يي مصر وقد ح  ت النحدت معظم المودام المنا
 واير  QAAPا يي المرحلة األولىبو

 عمل لتجلية األاداف المرانت مهللا أ   ملرو  تنكيد الجندت. ع د ورش -

عددداد ت ريددر ئددة التدددريس علددى تن دديف الم ددررات وإع ددد ورش عمددل لتدددريب أعضدداء اي -
 الم رر طب ا لمعايير نماذ  الويئة.

 التدريس.تم تن يف الم ررات وت رير الم ررات مهللا قبل السادت أعضاء ايئة  -

كدي لبرندامس للتم تعييهللا أ.د/ محمد عبد الدرحمهللا الريحداني. عميدد الكليدة منسد ا  أكاديميدا  عامدا   -
 يباشر أطنات التطنير.

لمنسدق ااتماعدات دوريدة منتظمدة أسدبنعيا  مدع اويتم ع دد تم تعييهللا منسق أكاديمي لكل قسم،  -
 لعام للبرنامس لمتابعة اينجازات.ااألكاديمي 

 ف وت رير البرنامس والت رير التاتي.تم إنجاز تن ي -

ت ريدر  تم تحديد أطة عمل البرنامس واستضداية ث ثدة مدهللا الم يمديهللا الخداراييهللا قدامنا ب عدداد -
 شامل.

 .لوات التطنير وتاعيرباكللتنعية  ثم إعداد أطة -

 تم عمل ت ييم ط بي للخريجيهللا، وت ييم لرؤساء األقسام. -
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 ليهللا.أأرأ أا ة بالخريجيهللا العامليهللا ويير العامتم تصميم استبيانت أا ة بسنق العمل، و -

 تددم عمددل ادددو  مددنظم لل دداءات مددع طدد ب الاددرق المختلاددة مددع عميددد الكليددة ومدددير النحدددت -
 والمنسق األكاديمي العام.

  ير الملدروتم وضع أطة لع د ل اءات للعامليهللا بالكلية والويئة المعاونة مع عميد الكلية ومد -
 والمنسق األكاديمي العام.

 المكتبددة وتصدميم قاعدددت بياندات أا ددة بودا، وتنظدديم دأدن  الطدد ب المكتبددةتدم حصددر كتدب  -
 ووضع نظام ل ستعارت الخاراية.

ر ا تدم تدنييدريبية ألعضاء ايئة التدريس والعدامليهللا بالكليدة، كمدتم يتخ الباب لتنظيم دورات ت -
 شن بمدراي الكلية. كمبينتر وأاو ت وشاشات عرك داتا سبنرات وأاو ت

 م ت سيم الط ب إلى شعب، وإعداد الكتب والمتكرات الدراسية.ت -

 تم تاعيل أنلطة األقسام وتنثي وا. -

عددداد لع ددد ورش لتدددريب أعضدداء ايئددة التدددريس علددى إعددداد العددرك بطري ددة البددنر تددم اي -
 بنينت.

 ظيمي.تم عمل إع نات إرشادية ألاداف البرنامس وأاداف وحدت ضمان الجندت والويكل التن -

رق يدوضع ضناب  يي مجا  البحإ العلمي لبحنث المااستير والدكتنرا ، كما تم تلكيل تم  -
 بحثية ملتركة داأل األقسام وييما بينوا ينجاز ملاريع ذات طابع قنمي.

انيدة م، يدي الددأن  للمرحلدة الث2008 /20/4ونحجت الكلية بعد زيارت ت يديم النظيدر يدي 
 دارو ينجاز المرحلة كايتي.وقد نظم الويكل اي CIQAPمهللا التطنير 
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 إدارة الكلية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تابع إدارة الكلية

 

 

 

 عميد الكلية

 أ.د/ محمد عبد الرحمن الريحاني

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي

 أ.د/
 ية لشئون التعليم والطالبوكيل الكل

 عصام خلف كامل أ.د/ 

 وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع

 محمد عبدهللا حسينأ.د/ 

 أمين الكلية
 محمد بهجتأ/ 

 مدير عام

 رعاية الطالب

 د / علي حسن
 شئون الطالب

 أ/ كامل عبد الغني محمد
 العالقات الثقافية

 أ/ خالد عبد المنعم بكر
 لس الكليةأمانة مج

 أ/ وائل نبيل أنس

 الدراسات العليا

 أ/ صفوت عبد الحميد صالح

 شئون العاملين

 تهاني محمد المغربيأ/ 

 التخطيط

 أ/ 

 العالقات العامة

 أ/ حمدي أحمد محمد حسن

 الشئون المالية

 أ/ 

 مكتب عميد الكلية

 أ/ وائل نبيل أنس
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 جمهورية مصر العربية

 وزير التعليم العالي

 والدولة للبحث العلمي

 الوزير        

 يقرار وزار

 م2003 /6 /11( بتاريخ 767رقم  

 إ دار ال ئحة الداألية لكلية دار العلنم بجامعة المنيابل ن 

______ 

 :والدولة للبحث العلميوزير التعليم العالي 

  المعدلة  يي ش ن تنظيم الجامعات وال نانيهللا 1972لسنة  49بعد ايط   على ال اننن رقم

 لت.

  تنظيم نن ب  دار ال ئحة التنايتية ل ان 1975لسنة  809وعلى قرار رئيس الجمونرية رقم
 الجامعات وال رارات المعدلة لت.

  لكلية  ةبل ن إ دار ال ئحة الداألي 1986 /1 /21بتاريخ  36وعلى ال رار النزارو رقم
 .م2003 /3 /13م، 2002 /26/3الدراسات العربية بجامعة المنيا بجلستيت بتاريخ 

   25/12/2002ايداب بجلستوا بتاريخ وعلى مناي ة لجنة قطا. 

  تانيض السيد 10/9/1998 – 9المجلس األعلى للجامعات بجلستت بتاريخ وعلى قرار 

ت للجامعا علىاألستاذ الدكتنر وزير التعليم العالي والدولة للبحإ العلمي ورئيس المجلس األ
ة عد مناي بوا ة وتعدي تيي المناي ة على إ دار اللنائخ الداألية للكليات والمعااد الجامعي

 لجان قطاعات التعليم الجامعي المختصة.

 قرر

 )المادة األولى(

ى كدل ندا ئحة الداألية المري ة والخا ة بكلية دار العلنم اامعدة المنيدا ويلغديعمل بال 
 .يخالف أحكاموا

 (المادة الثانية)

 على اميع الجوات المختصة تنايت اتا ال رار.
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 جمهورية مصر العربية

 وزير التعليم العالي

 الوزير      

 قرار وزاري

 20/11/2013( بتاريخ 4440رقم  

 يي ش ن تعديل ال ئحة الداألية لكلية دار العلنم اامعة المنيا

 مجلس األعلى للجامعات:وزير التعليم العالي ورئيس ال

  معدلدة يدي شد ن تنظديم الجامعدات وال دنانيهللا ال 1972لسنة  49رقم بعد ايط   على ال اننن
 لت.

  نظديم تب  دار ال ئحة التنايتية ل داننن  1975لسنة  809وعلى قرار رئيس الجمونرية رقم
 الجامعات وال رارات المعدلة لت.

   لكلية  ، بل ن إ دار ال ئحة الداألية11/6/2003( بتاريخ 767وعلى ال رار النزارو رقم

 دار العلنم اامعة المنيا وال رارات المعدلة لت.

  30/4/2013وعلى مناي ة مجلس اامعة المنيا بجلستت بتاريخ. 

 7/9/2013لجنة قطا  ايداب بجلستوا بتاريخ  وعلى مناي ة. 

  اذ بتادنيض السديد األسدت 27/4/2013وعلى قرار المجلس األعلى للجامعات بجلسدتت بتداريخ

دار الدكتنر وزيدر التعلديم العدالي ورئديس المجلدس األعلدى للجامعدات يدي المناي دة علدى إ د

 ت التعلدديماللددنائخ الداأليددة للكليددات والمعااددد الجامعيددة وتعدددي توا بعددد مناي ددة لجددان قطاعددا
 الجامعي المختصة.

 قرر

 )المادة األولى(

عة المنيا م اامنمهللا ال ئحة الداألية لكلية دار العل (9تضاف ي رت اديدت إلى نا المادت  
 رنصوا التالي 11/6/2003( بتاريخ 767الصادرت بال رار النزارو رقم  

لى عبعة وذلك قسام العلمية بالكلية بارك تدريب ميداني لط ب الارقتيهللا الثالثة والرات نم األ -
 األسس التاليةر

 .ي ت التدريب الط بتحديد المسسسات والويئات التي تناسب مجا -1

 تحديد الموارات التي يتطلب أن يكتسبوا الطالب المتدرب يي كل مسسسة. -2

ار  تحديددد يددنم كامددل بجدددو  الدراسددة أسددبنعيا  للتدددريب الميددداني بالمسسسددات المختددارت أدد -3
 الكلية.

 –ية الصحا –ذاعة المدرسية ألنلطة المختلاة بالمدارس مثل ايالتركي  بصاة أا ة على ا -4
 دون التدريس. ،النلاط المسرحي –النلاط الديني  –مكتبات ال

وضددع  ئحددة التدددريب الميددادني وإضددايتوا ل ئحددة الداأليددة للكليددة علددى أن تعددرك علددى  -5
 المجالس الجامعية المختصة  عتماداا على أن تطبق يي العام التالي للمناي ة.
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 )المادة الثانية(

 .رارعلى اميع الجوات المختصة تنايت اتا ال 

 الوزارء ووزير التعليم العالييس ئنائب ر

 ورئيس المجلس األعلى للجامعات
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 اللائحة الإدارية والمالية والتنظيمية

 للتدريب الميداني

 جامعة المنيا –بكلية دار العلوم 

 إعداد

 أ.د/ محمد عبد الرحمن الريحاني
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 (1مادة )

ات لى للجامعبمناي ة المجلس األعمعة المنيا تم تعديل  ئحة الليسانس لكلية دار العلنم اا

م حيدإ تضدمنت ال ئحدة الجديددت إضداية 20/11/2013( بتداريخ 4440بال رار الدنزارو رقدم  
 مادت التدريب الميداني إلى مناد  ئحة الكلية للارقتيهللا الثالثة والرابعة.

 (2مادة )

 ب تنايتوط ب ويلكل لت مكتيتبع مكتب التدريب الميداني وكيل الكلية للئنن التعليم وال

أدمددة والطدد ب ووكيددل الكليددة للددئنن البيئددة ومددهللا الملددرف العددام ووكيددل الكليددة للددئنن التعلدديم 

ي از تنسدي المجتمع ورؤساء األقسام العلمية ومدير عام الكليدة ومومتدت إداريدة وينيدة كمدا أندت اود
 ي.الميدان لية ومسسسات التدريبللئنن التدريب الميداني بيهللا األقسام العلمية بالكلية وبيهللا الك

 (3مادة )

 تشكيل المكتب التنفيذي

يدد لدة للتجديلكل المكتب التنايتو للتدريب الميداني ب رار مهللا عميد الكلية لمدت عداميهللا قاب
 لمرت واحدت، ويكنن تلكيلت كايتير

  بصاتت  رئيسا  للمكتب      عميد الكلية 

 بصاتت  سنائبا  للرئي   وكيل الكلية للئنن الط ب 

 بصاتت  نائبا  للرئيس وكيل الكلية لخدمة شئنن البيئة والمجتمع 

 ا ( مدهللا الملرف العدام علدى التددريب الميدداني، بلدرط أن يكدنن  أسدتاذا  أو أسدتاذا  مسداعد
 ذوو الخبرت يي العمل بلئنن الط ب.

 .نائبا  للملرف العام على التدريب للارقة الثالثة 

 لتدريب للارقة الرابعة.نائبا  للملرف العام على ا 

 .رؤساء األقسام 

 .أميهللا الكلية 

 ر شئنن الط ب بالكلية.يمد 

 .وكيل النزارت مهللا المسسسة المتدرب بوا الط ب أو رئيس المصلحة 

 (4مادة )

 اختصاصات رئيس المكتب التنفيذي

 ايتو ان المختا بايشراف على المكتب بما يح دق أادايدت يدي ضدنءنرئيس المكتب الت
 يهللا واللنائخ وال رارات والكتب الدورية المنظمة لتلك، ولت على األأارال نان

 دعنت المكتب التنايتو ل نع اد ورئاسة الساتت. -1

 العامة المنضنعة لتح يق أاداف المكتب.متابعة تنايت السياسة  -2

 ت والحناي  ألعضاء المكتب والعامليهللا بت.اعتماد  رف المكايآ -3

 النحدات بالجامعة ييما يتعلق بلئنن المكتب.مخاطبة الجوات الخاراية ومختلف  -4

 اعتماد الع ند المتعل ة بتعامل المكتب مع الغير. -5

 مناقلة الت ارير التي ت دم عهللا أدمات المكتب وعرضوا على مجلس الكلية. -6

 أأرأ يانضت ييوا مجلس الكلية. أية اأتصا ات -7
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 المكايآت لاربالجامعة، واقتر الخبرت ال زمة اأتيار الخبرات أو الكااءات يي حا  عدم تناي -8
 الخا ة بوم بعد مناي ة مجلس الكلية وأ.د/ رئيس الجامعة.

 (5مادة )

 اختصاصات المشرف العام

 يكنن للملرف العام ا أتصا ات التاليةر

 ايشراف على سير العمل بالمكتب ينيا  وإداريا  بمعاونة مساعديت. -1

 كتب.إعداد الت ارير الدورية التي ت دم عهللا نلاط الم -2

 متابعة تنايت قرارات مجلس الكلية بما يح ق كااءت األداء. -3

 أية اأتصا ات أأرأ يانضت ييوا رئيس المكتب التنايتو. -4

 (6مادة )

 اختصاصات المكتب التنفيذي

لعلميددة يخددتا المكتددب التنايددتو بددايدارت الانيددة لكددل شددئنن التدددريب بالتنسدديق مددع األقسددام ا -1
 بالكلية.

 ني بيهللا الكلية ومسسسات التدريب.تنسيق التدريب الميدا -2

 اقترال أطة التدريب سننيا  وايشراف على تنايتاا بعد مناي ة مجلس الكلية. -3

لتميد  اقترال مسسسدات التددريب وتنزيدع الطد ب عليودا طب دا  لمعدايير  انايدة الطالدب، ثدم ا -4
 العلمي، ثم البعد الجغرايي(.

 عتمداد ملدرييهللا الدداألييهللا والخداراييهللا وااقترال إعداد الجداو  واقترال تنزيع الطد ب وال -5
 مهللا مجلس الكلية.

يم إعددداد معددايير الت ددنيم والمتابعددة للتدددريب ور ددد الدددراات وريعوددا للجنددة شددئنن التعلدد -6
 والط ب بالكلية تمويدا  ل عتماد مهللا مجلس الكلية.

وا علدى التنسيق بيهللا عنا ر التدريب المختلاة لت ديم م ترحات تطنير األداء سدننيا ، وعرضد -7
 مجلس الكلية.

ب ع د ااتماعات دورية لويئة ايشراف والط ب للنقنف على حسهللا سير العمدل يدي التددري -8
 الميداني وحل الملك ت التي تطرأ أو   ب و .

 (7مادة )

 التدريب الميداني وتقييمه

% بناقددع 50تخصددا مددهللا مددادت أعمددا  السددنة لطدد ب الاددرقتيهللا الثالثددة والرابعددة نسددبة 

لداألي االملرف ة تمثل ساعتيهللا، وي يم الطالب على أدائت يي التدريب طب ا  لت ارير علريهللا درا
% للملرف الداألي( على أ  50% ت ييم للملرف الخاراي، 25للحضنر،  %25والخاراي  

على حدت،  % على األقل مهللا كل نسبة50تدريب الميداني إ  بتح يق نسبة ليعتبر الطالب مجتازا  ل

الرسددنم  طالددب الدتو لددم يح دق النسددبة ب عدادت التددريب للارقددة الثالثدة بعددد تسدديدعلدى أن يسدمخ لل

وددم دورت لالم ددررت، وبالنسددبة لطدد ب الارقددة الرابعددة الددتيهللا لددم يجتددازوا التدددريب الميددداني تع ددد 
 رت.نم الم رتدريب ميداني مكثاة بناء على ما ي رر  مجلس الكلية للمدت والمكان، بعد تسديد الرس

 (8ماد )

 جهات التدريب الميداني
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ننو يدي تلمل عملية التدريب الميداني مسسسات التربية والتعلديم مدهللا ا بتددائي حتدى الثدا -1
 .4440طب ا  لل رار النزارو رقم  –اميع األنلطة المدرسية  ييما عدا التدريس( 

 المسسسات ايع مية والصحاية داأل المحايظة. -2

 األوقاف.يف ووزارت ية التابعة لألزار اللرالمسسسات الدين -3

 قصنر الث اية والجوات التابعة لنزارت الث اية. -4

 ايئة ا ستع مات. -5

 مرك  المعلنمات ودعم اتخاذ ال رار. -6

ية أو ح دن  لمجدا ت التددريب تخددم مودارات الطالدب المسدتودللمكتدب التنايدتو اقتدرال  -7
 طب ا  لمجا  الدراسة بالكلية بعد مناي ة مجلس الكلية.

 (9مادة )

 اف التدريب الميدانيأهد

 يسددتودف التدددريب الميددداني يددي الح ددن  السدداب ة تنميددة موددارات الطدد ب المكتسددبة يددي

تنميددة الخطابددة، والتحدددث والكتابددة، وينددنن الخدد  العربددي، ويددهللا التنا ددل، يددهللا الن ددد والتددتوق، و

 وكدل مدا يخددم مجدا ت ،موارات يوم وتحليل النصنص المتننعة، ومودارات ايبددا  المسدرحي
 دراسة الطالب يي مرحلة الليسانس.

 (10مادة )

 اللجان التنفيذية

ضداء ايئدة ( أع7تلكل لجان تنايتيدة للتددريب الميدداني للادرقتيهللا الثالثدة والرابعدة بناقدع  

ظددام تدددريس مددهللا األقسددام العلميددة بالكليددة للمسدداعدت يددي أعمددا  المكتددب التنايددتو لطدد ب ا نت

و الخبرت أعضاء مهللا ايدارييهللا بالكلية ويجنز ا ستعانة بتو( ثمانية 8، ويضاف عدد  وا نتساب
 على سبيل الندب يي اتا المجا .

 (11مادة )

 د الكليدةيصدر بتلكيل المكتب التنايتو للتدريب الميداني قرار مهللا األستاذ الددكتنر/ عميد
 بعد مناي ة مجلس الكلية على التلكيل الم ترل.

 (12مادة )

إ دددار قددرارات يددي منضددنعات يخددتا بوددا المكتددب  ميددد الكليددة يددييجددنز تاددنيض ع
 المكتب.التنايتو للتدريب الميداني ثم تعرك ات  ال رارات يي ااتماعات 

 ( المنع ددددت بتددداريخ11التددددريب الميدددداني طب دددا  ل دددرار مجلدددس الجامعدددة بجلسدددتت رقدددم  
 م وتسدد مع الرسنم الدراسية.28/7/2015

 (18مادة )

 يهللا بالتدريب الميداني على النحن التاليريتم  رف المكايآت على العامل

هللا % مد4( السة أسبنعيا  أ   مددت التددريب وبناقدع 1وكيل النزارت المختا بحد أقصى   -أ
 المرتب األساسي عهللا كل السة.

و الطد ب بودا ومدديريتم  رف مكايآت للسادت مديرو ايدارات المعنيدة يدي مجدا  تددريب  -ب

ل % مهللا المرتب األساسي عهللا ك4سبنعيا  بناقع ( السة أ1المسسسات المختصة بحد أقصى  
 السة.
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يخصدا عضدن ايئدة تدددريس وايئدة معاوندة للشدراف علددى الطد ب المتددربيهللا يدي أمدداكهللا  -ت

دت عدهللا مجمنعدات   ت دل الناحد تتكنن مهللا ث ثالتدريب أسبنعيا  للمجمنعة الناحدت  والتي 

لى هللا المرتب األساسي ع% م4( السات أسبنعيا  وذلك بناقع 3ط ب( وبحد أقصى   ةثماني
 الجلسة الناحدت.

 (19مادة )

بالكليدة لددعم  % مهللا الرسنم المحصلة لصالخ  ندوق الخددمات التعليميدة20تخصا نسبة  -أ
التجديدد والمنارد التاتية للمسسسة تمليا  مدع متطلدب الجندتولتمنيدل ا سدتثمارات وايحد   

 .والحناي  بالكلية

لصالخ  دندوق ريدع الكاداءت التعليميدة بالجامعدة % مهللا الرسنم المحصلة 10تخصا نسبة  -ب
 رد التاتية بالجامعة.الدعم المن

 (20مادة )

 يكنن الصرف يي حدود  ايي المحصل الاعلي وبمناي ة أ.د/ رئيس الجامعة.

 (21مادة )

 ذلك بعدكلية والحسابية مكايآت اللجان التنايتية بال يصرف لمرااع شئنن الط ب والنحدت

 ب ميدداني عدهللا طريدق ايدارت المرك يدة للدئنن التعلديم والطدلالتددريب ا كتدبمرااعة أعمدا  م
 بالجامعة تحت إشراف األستاذ الدكتنر/ نائب رئيس الجامعة للئنن التعليم والط ب.

 (22مادة)

اليدة تمسك الدياتر وا ستمارات ال زمة لتح يق عمليدة التحصديل والصدرف والرقابدة الم
 /ئنلية منظف مالي يحدد  مجلس الكلية ويصددر بدت قدرار مدهللا أ.دوالضب  الخاراي، وتكنن مس

 عميد الكلية.

 (23مادة)

تخضددع أعمددا  وحسددابات مكتددب التدددريب الميددداني لمرااعددة وتاتددية األاودد ت الرقابيددة 
 بالجامعة والجواز المرك و للمحاسبات.

 (24مادة )

ق اددف التددريب يجنز لمجلدس الكليدة إضداية أو حدتف أو تعدديل أو بندد مدهللا شد نت تح يد
 الميداني بعد اقترال المكتب التنايتو ومناي ة مجلس الكلية ورئيس الجامعة.

 (25مادت  

 بلدد ن تنظدديم الجامعددات و ئحتددت التنايتيددة 72( لسددنة 49تسددرو أحكددام ال دداننن رقددم  
 وتعدي توا ييما لم يرد بل نت نا يي المناد المتكنرت.
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 األقسام العلمية بالكلية
 

 أقسام الكلية والدرجات العلمية:

 (ر تتكنن الكلية مهللا األقسام ايتيةر1مادت  

 قسم النحن والصرف والعروك. -1

 قسم علم اللغة والدراسات السامية واللرقية. -2

 قسم الدراسات األدبية. -3

 قسم الب ية والن د األدبي واألدب الم ارن. -4

 قسم اللريعة ايس مية. -5

 قسم الالساة ايس مية. -6

 س مي والحضارت ايس مية.التاريخ ايقسم  -7

ميددة ( تمددنخ اامعددة المنيددا بنداء علددى طلددب مجلددس كليدة دار العلددنم الدددراات العل2مدادت  
 والدبلنمات ا تيةر

 " الدرجات:أوال  

 اللغة العربية وآدابوا والعلنم ايس مية. يدراة ليسانس ي -

 دراة مااستير يي اللغة العربية وآدابوا. -

 يي العلنم ايس مية. دراة مااستير -

 دراة دكتنرا  يي اللغة العربية وآدابوا. -

 دراة دكتنرا  يي العلنم ايس مية. -
 الدبلومات: ثانيا :

 المخطنطات والبرديات العربية ونلر التراث.دبلنم يي تح يق  -

 الدبلنم العام يي اللغة العربية وآدابوا. -

 الدبلنم العام يي الدراسات ايس مية. -

 لخاص يي الدراسات اللغنية.الدبلنم ا -

 الدبلنم الخاص يي الدراسات األدبية والن دية. -

 الدبلنم الخاص يي الدراسات ايس مية. -
 درجة الليسانس:

سد مية ة ليسدانس يدي اللغدة العربيدة وآدابودا والعلدنم ايادلنيدل در( مدت الدراسدة 3مادت  
 أربع سننات اامعية  شعبة عامة(.

ل أمدام مهللا الارقة الثالثة حيإ يطدر  التخصا المعمق( بدءا  ظام ( تطبق الكلية ن4مادت  

اأتيددار م ددرر واحددد مددهللا بدديهللا م ددررات إحدددأ المجمددنعتيهللا  –يددي كددل يصددل دراسددي  –الطالددب 
 التخصصيتيهللا التاليتيهللار

 .مجمنعة اللغة العربية وآدابوا 

 .مجمنعة العلنم ايس مية 
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لدراسدة، دراسدية ايل اميدة علدى يدرق ا(ر تبيهللا الجداو  ايتية تنزيع الم ررات ال5مادت  

كمددا تبدديهللا م ددررات مجمددنعتي  التخصددا المعمددق(، وعدددد السدداعات المخصصددة لكددل م ددرر 
 إل امي، ولكل م رر اأتيارو.

مجددالس  وي ددر مجلددس الكليددة المحتددنأ العلمددي الددتو يدددرس يددي كددل م ددرر بعددد أن تحدددد

تا هللا تن ددياا  دقي ددا  لعنا ددر اددداألقسددام المختصددة اددتا المحتددنأ، وتصدددر الكليدددة دلددي   يتضددم

ي منزعا  على الساعات المخصصة للم درر، وعلدى مجدالس األقسدام أن تعيدد النظدر يدالمحتنأ، 
 المحتنأ العلمي لم رراتوا مهللا أال تحديثوا كل عاميهللا.
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 (6مادة )

ياددتخ بدداب ال يددد  أتيددار إحدددأ مجمددنعتي التخصددا المعمددق، و أتيددار أحددد م ددررات 

ء   قبدل بدداصل الدراسي الثاني بالارقة الثانية، ويمكهللا للطالدب تعدديل اأتيدارالمجمنعة، أ   ال
ة ت الدراسدالدراسة بالارقة الثالثة ب سبن ، و  يجنز للطالب تغييدر اأتيدار  المجمنعدة أد   مدد

 الم ررت لت حتى تخرات.

 (7مادة )

% 50  يجنز أن ي يد مجمن  الط ب الم يديهللا يي إحددأ مجمدنعتي التخصدا علدى 

ضدت إذا اقت مهللا عدد الط ب الم يديهللا بالارقة الثالثة، ولمجلس الكلية أن ي درر تعدديل ادت  النسدبة
 الضرورت ذلك.

 (8مادة )

يضع مجلس الكلية الضناب  ال زمة لتنسيق تنزيع الط ب على م ررات كدل مجمنعدة 
 تخصصية بحيإ ي سم الط ب بنسب متساوية على م ررات كل مجمنعة.

 (9مادة )

قدة ضاف إلى م ررات كل يرقة دراسية م رر باسم  أعما  السنة( ي نم عليت يي كدل يري

ا  يدي أحد أقسام اللغة العربية وآدابوا، ويكدنن م دررا  كسدائر الم دررات مدهللا حيدإ دأنلدت عنصدر

ا الت دير العام للطالدب دون أن يكدنن مدادت رسدنب، وتحتسدب الددراتان العظمدى والصدغرأ لودت
 ن للمادت الم رر لوا أربع ساعات.الم رر كما تحتسبا

 وتتكنن الدراة التي يحصل عليوا الطالب يي اتا الم رر على النحن التالير

 دراة البحإ التو ي دمت الطالب لل سم المختا. -1

 دراة ا متحان اللانو التو يع د  ال سم المختا لط ب الارقة المعنية. -2

ي ينظموددا ال سددم المخددتا مددع طدد ب درادة الحضددنر والملدداركة يددي الل دداءات الدوريددة التد -3
 الارقة حن  منضنعات الم رر.

 

قلدة وتلكل مجالس األقسام المختصة لجانا  يتكنن كل منوا مهللا عنصريهللا علدى األقدل لمنا

البحنث ولت دير درااتوا، وتعتمد كلنف الددراات مدهللا قبدل رئديس مجلدس ال سدم المخدتا قبدل 
 تسليموا إلى لجان الر د.

 (10مادة )

جدالس تحان تحريريا  يي اميع الم رارات، ولمجلس الكلية بنداء علدى اقتدرال ميكنن ا م

د نسددبة األقسددام المختصددة أن ي ددرر امتحانددا  شددانيا  أو عمليددا  يددي بعددض الم ددررات، علددى أ  ت يدد

ن % مهللا الدراة العظمى للم رر وتكدنن مددت ا متحدا25الدراة المخصصة لوتا ا متحان على 

ة ث ساعات، وتجنز لمجلس الجامعدة بنداء علدى اقتدرال مجلدس الكليدالتحريرو يي كل م رر ث 
 تعديل ات  المدت يي أحنا  أا ة.

 (11مادة)

ين ل الطالب مهللا الارقة الم يد بوا إلى الارقدة التدي تليودا إذا نجدخ يدي اميدع الم دررات أو 

يدسدو الطالدب  كان راسبا  ييما   ي يد على م رريهللا مهللا يرقتت أو مهللا يرقة أدنى، ويي ات  الحالة
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ا متحان ييما رسب ييت مع ط ب الارقة التي يدرس ييوا الم رر. ويجنز لمجلس الكلية أن ي رر 
 ع د امتحان مناصل للط ب المن نليهللا إلى يرق أعلى بمادت أو مادتيهللا.

تحدان يدي أما ط ب الارقة الرابعة التيهللا يرسبنن ييما   ي يد على م رريهللا ييع دد لودم ام
ي ارقدة التدالجامعي التالي، ي ذا تكدرر رسدنبوم امتحندنا ييمدا رسدبنا ييدت مدع طد ب ال بداية العام

 امعي.يدرس ييوا الم رر، وتعلهللا نتيجتت مع نتيجة ط ب الارقة الرابعة يي نواية العام الج

 (12مادة )

ناحدد ي در نجال الطالب يي الم ررات، وكتلك ي در مجمن  درااتت يي العام الجامعي ال
 عت التراكمي ب حد الت ديرات التاليةرأو مجمن

 التقدير
نسبة الدرجة التي حصل عليها الطالب إلى النهاية العظمى لدرجة 

 المادة، أو للمجموع الكلي لدرجات المواد

 % ي كثر90مهللا  ممتاز 

 %90% إلى أقل مهللا 80مهللا  ايد ادا  

 %80% إلى أقل مهللا 65مهللا  ايد

 %65% إلى أقل مهللا 50مهللا  م بن 

 (13) مادة

النواية العظمى لدراة كل م رر مهللا م دررات الدراسدة عبدارت عدهللا عددد سداعات الم درر 

 5درادات، والنوايدة الصدغرأ عبدارت عدهللا عددد سداعات الم درر مضدروبا  يدي  10مضروبا  يدي 
 دراات.

 (14مادة )

دد ت بددل الكليددة الطدد ب الددتيهللا يرشددحوم مكتددب التنسدديق بنظددام  ا نتسدداب المناددت(، ويحدد

ليددة عدددد المحاضددرات والم ددررات التددي تدددرس لوددس ء الطدد ب، وتعلددهللا اددداو  اددت  مجلددس الك
 ظميهللا.الم ررات ومناعيد المحاضرات وعدد ساعاتوا مع إع ن الجداو  الدراسية للط ب المنت

 (15مادة )

يدي  إذا حصل الطالب الم يد بنظام ا نتسداب المنادت علدى ت ددير عدام  ايدد( علدى األقدل

ية، ة الدراسدسة يحن  لل يد طالبدا  منتظمدا  يدي العدام الجدامعي التدالي لودت  السدنإحدأ سننات الدرا
 ويعاى مهللا الرسنم الم ررت على الطالب الم يد بنظام ا نتساب المنات.
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 الفرقة األولى:

 الفصل الدراسي األول:

 اسم المقرر الرمز الكود
عدد 

 الساعات

 درجة االمتحان
زمن 

 االمتحان
 مالحظات

 شفوي تحرير
النهاية 

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

  3 30 60 - 60 6 نحن ن ل 110

  3 20 40 - 40 4 تاريخ األدب الجاالي د ر 111

  3 20 40 - 40 4 م دمة ب ية ون د ب   112

  3 20 40 10 30 4 قرآن كريم وعبادات  ش إ 113

  3 20 40 - 40 4 يلساة عامة وأأ ق ف   114

115     
تخصصية  ترامة

  يي اللغة(
2 20 - 20 10 3 

 

  3 10 20 - 20 2 لغة إنجلي ية   ز 116

 ( ساعة26المجمن   
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 الفصل الدراسي الثاني:

 اسم المقرر الرمز الكود
عدد 

 الساعات

 درجة االمتحان
زمن 

 االمتحان
 مالحظات

 شفوي يتحرير
النهاية 

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

 ن ل 120
 رف وعروك 

 1) 
4 40 - 40 20 3  

 د ر 121
نصنص األدب 

 الجاالي
4 40 - 40 20 3  

122     
مدأل إلى اللغة 

 وعلنموا
4 30 10 40 20 3  

 ب   123
الب ية العربية 

  معاني وبيان وبد (
4 40 - 40 20 3  

03 4 التاريخ ايس مي ت إ 124  10 40 20 3  

  3 10 20 - 20 2 تاريخ التلريع ش أ 125

 ن ل 126
ترامة تخصصية 

  يي علنم النحن(
2 20 - 20 10 3  

  3 20 40 20 20 4 حاسب آلي ل أ 127

 ( ساعة28المجمن   
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 الفرقة الثانية:

 الفصل الدراسي األول:

 اسم المقرر الرمز الكود
عدد 

 الساعات

 درجة االمتحان
زمن 

 االمتحان
 مالحظات

 شفوي يتحرير
النهاية 

 العظمى

النهاية 

 رىالصغ

 رف  ن ل 210

 (2وعروك 
4 40 - 40 20 3 

 

تاريخ األدب  د ر 211

 ايس مي واألمنو
4 30 10 40 20 3 

 

علم اللغة عند      212
 العرب

4 40 - 40 20 3 
 

  3 20 40 10 30 4 تاريخ إس مي ت إ 213

  3 20 40 10 30 4 ن د أدبي قديم ب   214

  3 20 40 10 30 4 المنطق وعلم الك م ف   215

ترامة تخصصية  د ر 216
  يي األدب(

2 20 - 20 10 3 
 

 ( ساعة26المجمن    
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 الفصل الدراسي الثاني:

 اسم المقرر الرمز الكود
عدد 

 الساعات

 درجة االمتحان
زمن 

 االمتحان
 مالحظات

 شفوي يتحرير
النهاية 

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

دت يدددددي مدددددا 3 30 60 - 60 6 نحن  ن ل 220

عبددددددددددرو/ 

يارسدددددددددددي 

ي سدددددددددددددددددم 

طدددددددددددد ب 

الارقدددددددددددددة 

الثانيددددددددددددددة 
منا ددددددددداة 

إلدددددددددددددددددددى 
 مجمنعتيهللا

نصنص األدب  د ر 221

 األمنو
4 03  10 40 20 3 

 3 20 40 - 40 4 عبرو / يارسي     222

03 4 ب ية حديثة ب   223  10 40 20 3 

 3 20 40 - 40 4 قرآن كريم ش إ 224

ترامة تخصصية  ب   225

  يي الن د(
2 20 - 20 10 3 

 3 10 20 - 20 2 لغة إنجلي ية   ز 226

 ( ساعة26المجمن   
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 الفرقة الثالثة:

 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية: -أ

 اسم المقرر الرمز الكود
عدد 

 الساعات

 درجة االمتحان
زمن 

 االمتحان
 مالحظات

 شفوي يتحرير
النهاية 

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

  3 20 40 10 30 4  رف ن ل 310

  3 20 40 10 30 4 علم الد لة     311

تاريخ ادب عباسي  د ر 312

 وأندلسي
4 40 - 40 20 3 

 

  3 30 60 - 40 6 ن د ادبي حديإ ب   313

تاريخ مصر  إت  314
 ايس مي

4 40 - 40 20 3 
 

ترامة تخصيصة      315

  يي التاريخ(
2 20 - 20 10 3 

 

 ( ساعة24المجمن   

 

 

 

 

 

 

 

 

 :االختيارية، )يختار الطالب إحدى المجموعتين التاليتين( المواد

 مجموعة اللغة العربية وأدابها: -1

 اسم المقرر الرمز الكود
عدد 

 الساعات

 درجة االمتحان
زمن 

 االمتحان
 مالحظات

 شفوي يتحرير
النهاية 

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

 3 10 20 - 20 2 تاريخ اللغة العربية     316
 يختار

الطالب 

مادت واحدت 
 ي  

تجااات التحليل ا ن ل 317
 الصريي

2 20 - 20 10 3 

قاعة بحإ يي  د ر 318
 األدب

2 20 - 20 10 3 
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 3 10 20 - 20 2 قراءت النا األدبي ب   319

 مجموعة العلوم اإلسالمية: -2

 اسم المقرر الرمز الكود
عدد 

 الساعات

 درجة االمتحان
زمن 

 االمتحان
 حظاتمال

 شفوي يتحرير
النهاية 

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

يختار  3 10 20 - 20 2 ع يدت إس مية ف   316

الطالب 

مادت واحدت 
 ي  

 3 10 20 - 20 2 لسدتاريخ مغرب وأن إت  317

 3 10 20 - 20 2 ي ت المعام ت  إ ش 318

 ( ساعة26اأتيارو =   2إابارو +  24المجمن  
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 ثالثة الفرقة ال

 الفصل الدراسي الثاني:

 المواد اإلجبارية -أ

 اسم المقرر الرمز الكود
عدددددددددددددد 

 الساعات

 درجة االمتحان
زمدددددددددددن 

 االمتحان
 مالحظات

 شفوي يتحرير
النهايددة 

 العظمى

النهايددددددددددة 

 الصغرى

  3 30 60 15 45 6 نحن ن ل 320

  3 20 40 - 40 4 عبرو/ يارسي     321

 د ر 322
نصنص األدب  

 باسي واألندلسيالع
4 40 - 40 20 3  

  3 20 40 10 30 4 تاسير  ش إ 323

  3 20 40 - 40 4 يلساة إس مية ف   324

 إش  325

ترامدددة تخصصدددية 

 يدددددددددي اللدددددددددريعة 
 ايس مية(

2 20 - 20 10 3 
 

 ( ساعة24المجمن    
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 المواد االختيارية )يختار الطالب إحدى المجموعتين التاليتين(:

 ة العربية وآدابها:مجموعة اللغ -1

 اسم المقرر الرمز الكود
عدد 

 الساعات

 درجة االمتحان
زمن 

 االمتحان
 مالحظات

 شفوي يتحرير
النهاية 

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

 3 10 20 - 20 2 المدارس النحنية ن ل  326

يختار 

الطالب 
مادت واحدت 
 ي  

 3 10 20 - 20 2 علم المعجم     327

ر األدب مصاد د ر 238
 العربي

2 20 - 20 10 3 

اتجااات ن دية  ب   329
 معا رت

2 20 - 20 10 3 

 مجمنعة العلنم ايس ميةر -2

 اسم المقرر الرمز الكود
عدد 

 الساعات

 درجة االمتحان
زمن 

 االمتحان
 مالحظات

 شفوي يتحرير
النهاية 

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

يختار  3 10 20 - 20 2 أ ن  الا ت إش  326

الطالب 

مادت واحدت 
 ي  

 3 10 20 - 20 2 نظم إس مية ت إ 327

 ف    329
 3 10 20 - 20 2 الث اية ايس مية

 ( ساعة26اأتيارو =   2إابارو +  24المجمن  
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 الفرقة الرابعة

 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية: -أ

 اسم المقرر الرمز الكود
عدد 

 الساعات

 درجة االمتحان
زمن 

 االمتحان
 مالحظات

 شفوي يتحرير
النهاية 

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

  3 20 40 - 40 4  رف ن ل 410

دراسات سامية      411

 وشرقية م ارنة
4 40 - 40 20 3 

 

تاريخ األدب  د ر 412
 الحديإ

4 40 - 40 20 3 
 

  3 20 40 - 40 4 علم الحديإ إ ش 413

  3 20 40 - 40 4 ة الحضارت ايس مي ت إ 414

ترامة تخصصية  ف   415
  يلساة إس مية(

2 20 - 20 10 3 
 

 

 ختيارية: )يختار لطالب إحدى المجموعتين التاليتين(المواد اال

 مجموعة اللغه العربيه وأدابها: -1

 اسم المقرر الرمز الكود
عدد 

 الساعات

 درجة االمتحان
زمن 

 االمتحان
 مالحظات

 شفوي يتحرير
ية النها

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

يختددددددددددددددار  3 10 20 - 20 2 علم األسلنب     416

الطالددددددددددب 

مادت واحد  
 ي   

 3 10 20 - 20 2 األساليب النحنية ن ل 417

 3 10 20 - 20 2 تيارات أدبية معاصرة د ر 418

 3 10 20 - 20 2 نظرية أدبية ب   419

 

 مجموعة العلوم اإلسالمية: -2

 سم المقررا الرمز الكود
عدد 

 الساعات

زمن  درجة االمتحان

 االمتحان
 مالحظات

النهاية النهاية  شفوي يتحرير



 

 

 

34 

 الصغرى العظمى

يختددددددددددددددار  3 10 20 - 20 2 م ارنة أديان ف   416

الطالددددددددددب 
 مادت واحد 

 ي    

 3 10 20 - 20 2 علنم قرآن وسنة ش إ 417

 3 10 20 - 20 2 حروب  ليبية ت إ 418

 ساعة  24= اختياري   2ساعة إجبارية +  22= وع المجم

 الفرقة الرابعة

 الفصل الدراسي الثاني:

 المواد اإلجبارية: -1

 اسم المقرر الرمز الكود
عدد 

 الساعات

 درجة االمتحان
زمن 

 االمتحان
 مالحظات

 شفوي تحريري
النهاية 

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

  3 20 40 - 40 4 نحن التحليل الصريي ن ل 420

 3 20 40 - 40 4 علم اللغة الحديإ     421

نصنص الدب  د ر 422

 الحديإ
4 40 - 40 20 3 

أدب م ارن ون د    ب 423
 ث ايي

4 40 - 40 20 3 

 3 20 40 - 40 4 تصوف وفكر إسالمي حديث ف   423

 3 20 40 - 40 4 تاريخ إس مي ت أ 425

 ( ساعة24المجموع )

 

 رية )يختار الطالب إحدى المجموعتين التاليتين(ختياالمواد اال

 مجموعة اللغة العربية وأدابها: -1

  

 اسم المقرر الرمز الكود
عدد 

 الساعات

 درجة االمتحان
زمن 

 االمتحان
 مالحظات

 شفوي يتحرير
النهاية 

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

يختددددددددددددددار  3 10 20 - 20 2 التحليل الصريي ن ل 426

الطالددددددددددب 

د  مادت واح
 ي   

 3 10 20 - 20 2 علم اللغة التطبي ي     427

 3 10 20 - 20 2 األدب الصنيي د ر 428

 3 10 20 - 20 2 تطبي ات ن د ث ايي ب   429
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 مجموعة العلوم اإلسالمية:  -2

 اسم المقرر الرمز الكود
عدد 

 الساعات

 درجة االمتحان
زمن 

 االمتحان
 مالحظات

 شفوي تحرير
النهاية 

 لعظمىا

النهاية 

 الصغرى

يختددددددددددددددار  3 10 20 - 20 2 ملرق إس مي ت إ 426

الطالدددددددددددب 

مادت واحدد  
 ي   

منااس ماكرو  ف   427

 ايس م
2 20 - 20 10 3 

 3 10 20 - 20 2 اقتصاد إس مي ش إ 428

 ساعة 26اختياري=  2ساعة إجبارية+ 24المجموع = 
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 :األقسام العلمية بالكلية

 -لنحو والصرف والعروض:أوال : قسم ا

 -المواد التي يقوم بتدريسها في مرحلة الليسانس:

 **الفصل الدراسي األول:

 عدد الساعات أسبوعيا   المادة الفرقة

 6 نحن األولى

 4 (2 رف وعروك   الثانية

 الثالثة
  رف 

 اتجااات التحليل  -
  اأتيارو(الصريي 

4 

2 

  رف  الرابعة

النحنية  األساليب -
 يارو( اأت

4 

2 

 **الفصل الدراسي الثاني:

 عدد الساعات أسبوعيا   المادة الفرقة

 ( 1 رف وعروك   األولى

ترامددة تخصصددية يددي علددم  -
 النحن 

4 

2 

 6 نحـــن الثانية

 نحــن الثالثة

 المدارس النحنية  اأتيارو(

6 

2 

 نحن الرابعة

 التحليل الصريي  اأتيارو(

4 

2 

 

  

 

 -معاونيهم بالقسم:أعضاء هيئة التدريس و

 الدرجة سماال م

 أستاذ أ.د/ ممدول محمد عبد الرحمهللا -1

 أستاذ أ.د/محمد عبد الرحمهللا محمد -2

 أستاذ أ.د/أحمد محمد الصغير -3

 أستاذ متارغ راب محمند أحمد سليماند/أ. -4

 أستاذ مساعد محمد ألياة محمندد/أ.م. -5

 اعدمس أستاذ أ.م.د/حاتم محمد محمد مصطاى -6



 

 

 

37 

 متارغ أستاذ مساعد أ.م.د/ربيع عبد الحميد علي -7

 مدرس د/يتحي ثابت علم الديهللا  -8

 مدرس د/بواءعلي حسانيهللا اعار -9

 مدرس د/نمر أحمد نمر علي -10

 مدرس د/حسام الديهللا سمير عبد العا  -11

 مدرس د/امعة عنك عبد النااب -12

 مدرس د/أيمهللا يتحي عبد الس م  -13

 مدرس براايم سند إبراايمد/إ -14

 مدرس د/حسام محمد عبد الرحيم -15

 مدرس مساعد أ/محمد طت عبد العا  -16

 مدرس مساعد راب محمند ةأ/كريم -17
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 ثانيا : قسم علم اللغة والدراسات السامية والشرقية:

 -المواد التي يقوم القسم بتدريسها في مرحلة الليسانس:

 ** الفصل الدراسي األول: 

 عدد الساعات أسبوعيا   المادة الفرقة

 4 ترامة تخصصية  يي اللغة(  األولى

 4 علم اللغة عند العرب الثانية

 الثالثة
 علم الد لة

 تاريخ اللغة العربية  اأتيارو(

4 

2 

 الرابعة

دراسات سامية وشرقية م ارنة 
 علم األسلنب  اأتيارو(

 

4 

2 

 ** الفصل الدراسي الثاني:

 عدد الساعات أسبوعيا   ادةالم الفرقة

 4 مدأل إلى اللغة وعلنموا  األولى

 4 يارسي / وعبر الثانية

 يارسي / عبرو الثالثة

 علم المعجم   اأتيارو( 

4 

2 

 علم اللغة الحديإ الرابعة

 علم اللغة التطبي ي  اأتيارو(

 

4 

2 
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 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم:

 الدرجة سماال م

 متارغ أستاذ محيي الديهللا عثمان محسبأ.د/  -1

 أستاذ أحمد عارف حجازوأ.د/  -2

 أستاذ أ.د/ أشرف عبدالبديع عبدالكريم -3

 أستاذ أ.د/ عبدالمنعم السيد أحمد  -4

 أستاذ أ.د / عبدالمنعم عبدالحليم سيد -5

 أستاذ أ.د/ عيسى شحاتت عيسى  -6

 ارغأستاذ مت أ.د / سميحة محمد زيهللا العابديهللا -7

  متارغأستاذ  د / السيد اسماعيل محمد السروو  -8

 أستاذ مساعد د / ااني على محمد  -9

 أستاذ مساعد د / ع ء محمد شل امي  -10

 مدرس  د / محمد أحمد عبدالصبنر -11

 مدرس  د / عبدالع ي   ابر عبدالع ي   -12

 مدرس  د/ امعة اسماعيل سيد  -13

 مدرس مساعد  تت أ/ ياطمة عيسى شحا -14

 مدرس مساعد  أ/ أحمد ااد شمروخ  -15

  مدرس مساعد أ / المحمدو  الخ عطيت  -16
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 ثالثا : قسم الدراسات األدبية

 المواد التي يقوم القسم بتدريسها في مرحلة الليسانس:

 ** الفصل الدراسي األول:

 عدد الساعات أسبوعيا   المادة الفرقة

 4 جاالي تاريخ األدب ال األولى

ترامدددة مدددنو تددداريخ األدب ايسددد مي واأل الثانية

 تخصصية يي األدب

4 

2 

  يوأندلس يتاريخ أدب عباس الثالثة

 قاعة بحإ يي األدب  اأتيارو(

4 

2 

 تاريخ األدب الحديإ  الرابعة

 تيارات أدبية معا رت  اأتيارو(

 

4 

2 

 ** الفصل الدراسي الثاني:

 سبوعيا  عدد الساعات أ المادة الفرقة

 4 نصنص األدب الجاالي  األولى

 4 دب األمنونصنص األ الثانية

نصدددنص األدب العباسدددي واألندلسدددي  الثالثة

 مصادر األدب العربي  اأتيارو(

4 

2 

 دب الحديإ نصنص األ الرابعة

 األدب الصنيي  اأتيارو(

 

4 

2 
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 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم:

 الدرجة األسم م

 أستاذ محمد عبد   حسيهللا /أ.د -1

 أستاذ أ.د/عصام ألف كامل -2

 أستاذ د/سعيد الطناب محمد علىأ. -3

 أستاذ د/سنسهللا نااي رضنانأ. -4

 متارغ أستاذ عبدالجناد شعبان عبدالس م د/أ. -5

 أستاذ متارغ يد/محمد علم الديهللا الل ير -6

 متارغأستاذ  د / حسهللا اسماعيل عبدالغني -7

 أستاذ  وير أحمد دكرورود/ش -8

 ستاذ مساعد أ د/ادأ عثمان حسهللا -9

 ستاذ مساعدأ د/ابت ننر الديهللا محمند -10

 مدرس د/أحمد محمد أحمد الليثي -11

 مدرس د/يادت اميل قرني -12

 مدرس مساعد أ/ دام حسيهللا عبد البديع -13

 مدرس  أ/منتصر نبيت محمد  ديق -14

 مدرس  أ/إيمان عصام ألف -15

 مدرس مساعد أ/عبد الوادو علي عبد الوادو -16

 مدرس مساعد محمد حسانيهللا إمام -17

 

 

 

 

 

 رابعا : قسم البالغة والنقد األدبي المقارن

 -المواد التي يقوم بتدريسها في مرحلة الليسانس:

 **الفصل الدراسي األول:

 عدد الساعات أسبوعيا   المادة الفرقة

 4  م دمة ب ية ون د األولى

 4 ن د أدبي قديم الثانية

 ن د أدبي حديإ  الثالثة

 قراءت النا األدبي  اأتيارو(

6 

2 

 2 نظرية أدبية  اأتيارو( الرابعة

 **الفصل الدراسي الثاني:
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 عدد الساعات أسبوعيا   المادة الفرقة

 4  الب ية العربية معاني وبيان وبديع( األولى

 ب ية حديثة  الثانية

 يي الن د ترامة تخصصية

4 

2 

 2 اتجااات ن دية معا رت  اأتيارو( الثالثة

تطبي ددددات ن ددددد ث ددددايي و أدب م ددددارن ون ددددد ث ددددايي  الرابعة
  اأتبارو(

2 
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 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم:

 الدرجة سماال م

 أستاذ منير عبد المجيد ينزو د/ -1

 أستاذ  حاي  محمد اما  الديهللا د/ -2

 متارغأستاذ  عبدالسميع محمد حسننة السيد د/أ. -3

 مساعد  أستاذ محمد ابراايم مدني د/ -4

 أستاذ مساعد مصطاى بينمي عبد الس م د/ -5

 مساعدأستاذ  زينب يريلي حاي  د/ -6

 مساعدأستاذ  حنان علي طت د/ -7

 متارغ استاذ محمد السيد أبن دومة د/ -8

  مدرس ادأ على ننر الديهللا /د -9

  مدرس تامر عبد الع ي  ااشم /د -10

 مدرس د/ إبراايم محمد إبراايم عامر -11

 مدرس د/ طارق مختار -12

 مدرس  د/ أحمد راشد إبراايم راشد -13

 مدرس مساعد أ/ أديجة السيد عبد السميع حسننت -14

 معيد  أ/ أمل أحمد عبد الحميد -15

 

 

 

 

 

 

 

 :خامسا : قسم الشريعة اإلسالمية

 التي يقوم القسم بتدريسها في مرحلة الليسانس: المواد

 الفصل الدراسي األول :

 عدد الساعات أسبوعيا   المادة الفرقة

 4  قرآن كريم وعبادات األولى

 - -         الثانية

 2 ي ت المعام ت  اأتيارو( الثالثة

 علم الحديإ  الرابعة

 علنم قرآن وسنة  اأتيارو(

4 

2 

 ثاني:**الفصل الدراسي ال
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 عدد الساعات أسبوعيا   المادة الفرقة

 2  تاريخ التلريع األولى

 4 قرآن كريم الثانية

 الثالثة

 تاسير  -

ترامدددة تخصصدددية يدددي اللدددريعة  -
 ايس مية

  اأتيارو(أ ن  ي ت  -

4 

2 

2 

 2 اقتصاد إس مي  اأتيارو( الرابعة

 

 

 

 

 

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم:

 درجةال األسم م

  أستاذ عبد الرحيم محمدد/ محمد أ. -1

 متارغ أستاذ أ.د/ محمد شرف الديهللا أطاب -2

 أستاذ  ع ت شحاتة كرار /د -3

 أستاذ مساعد د/زاار يساد محمد أبن السبا  -4

 مساعد أستاذ د/يادت محمد عبد الرحيم -5

 أستاذ متارغ د/محمد أميهللا إبراايم التندو -6

 سمدر د/ ادأ  ديق 7

  مدرس محمند محمد بوجت  /أ -8

 مدرس مساعد ياسر أحمد عبد الرحيم /أ -9
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 :سادسا : قسم الفلسفة اإلسالمية

 المواد التي يقوم القسم بتدريسها في مرحلة الليسانس:

 ** الفصل الدراسي األول:

 عدد الساعات أسبوعيا   المادة الفرقة

 4  يلساة عامة وأأ ق األولى

 4 المنطق وعلم الك م الثانية

 2 ع يدت إس مية  اأتيارو( الثالثة

ترامة تخصصدية  يلسداة إسد مية(  الرابعة

 م ارنة أديان  اأتيارو(

2 

2 

 **الفصل الدراسي الثاني:

 عدد الساعات أسبوعيا   المادة الفرقة

 - - األولى

 - - الثانية

 4 يلساة إس مية الثالثة

كر إس مي حديإ منااس تصنف وي الرابعة

 ماكرو ايس م  اأتيارو(

4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بالقسم:

 الدرجة األسم م

 متارغ أستاذ علي الجندود/ محمد أ. -1

 أستاذ متارغ سيد عبد الستار ميونبأ.د/ -2

 أستاذ متارغ محمند محمد محمد س مة د/أ. -3

  أستاذ د الناابالسيد محمد سيد عبد/أ. -4

 أستاذ مساعد محمد س مت عبد الع ي /د -5
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 مساعد أستاذ محمند مسعند شيبة/د -6

 أستاذ مساعد محمد محمد علي  الحيهللا/د -7

 مدرس د/ اما  الديهللا محمند امعة -8

 مدرس د/حسهللا أحمد محمند عبد اللطيف -9

 معيد إس م محمند احمد عمر -10
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 لتاريخ اإلسالمي:سابعا : قسم ا

 المواد التي يقوم القسم بتدريسها في مرحلة الليسانس:

 **الفصل الدراسي األول:

 عدد الساعات أسبوعيا   المادة الفرقة

 - - األولى

 4 تاريخ إس مي الثانية

 4 تاريخ مصر ايس مية الثالثة

 2 األندلسومغرب التاريخ  

 الحضارت ايس مية الرابعة

 ة  اأتيارو(حروب  ليبي

4 

2 

 **الفصل الدراسي الثاني:

 عدد الساعات أسبوعيا   المادة الفرقة

 4 التاريخ ايس مي  األولى

 - - الثانية

 2 نظم إس مية  اأتيارو( الثالثة

 تاريخ إس مي الرابعة

 ملرق إس مي  اأتيارو(

4 

2 

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بالقسم:

 الدرجة االسم م

 أستاذ متار  د/ نعمة علي مرسي أ. 1

 أستاذ مساعد متارغ د/ أحمد تنني عبد اللطيف 2

 أستاذ متارغ محمند رزق محمندد/  3

 أستاذ متارغ يومي محمد ود/ نصار 4

 أستاذ مساعد د/ محمد سيد كامل  5

 مدرس إبراايم محمد حامد /د 6

 أستاذ مساعد د/الليماء سيد كامل 7

 مدرس نييقأشرف سمير ت /د 8

 مدرس مسعند محمند علي عبد الباقي /د 9

 مدرس ي إسماعيللمحمد ع /د 10

 مدرس  حسام حسهللا إسماعيلأ/ 11

 مدرس مساعد د/ اليلة محمد حاني  12
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 إدارات الكلية

 إدارة مكتب أمين الكلية:

 الوظيفة االسم م

 أميهللا الكلية  مدير عام( محمد بوجتأ/  1

 سكرتارية محمند أ/ منا  عبد   2

 إدارة مكتب عميد الكلية:

 

 النظياة ا سم م

 مدير مكتب عميد الكلية وائل نبيل أنس 1

 أأصائي دراسات عليا   إيمان نااي عبد المنعم 2

 كاتب شئنن مالية رقية طت محمد عبد الغني 3

 :إدارة شئون الطالب

 

 الوظيفة االسم م

1 
 رت مدير ايدا الغني محمدد/ كامل عبد

2 
 نتظامولى امسئن  الارقة األ أسماء أحمد امعة 

3 
 نتظامالثانية امسئن  الارقة  عبدالاتال إبراايم عبدالمحسهللا

4 
 نتظامالثالثة امسئن  الارقة  بثينة عبد ال   محمد

 

 

5 
 نتظامالارقة الرابعة امسئن   مروت أحمد عبدالع ي 

6 
 نتسابالارقة األولى امسئن   نجال سليمان  ابر

7 
 نتسابالارقة الثانية امسئن    بال إبراايم علي

8 
 نتسابالارقة الثالثة امسئن   سامية محمد طرياوو
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9 
  ياطمة محمد محمند

 

 مسئن  النت     
10 

 محمد ييصل زيدان 

11 
 مصطاى عمر عبد الرحمهللا 

12 
  إيمان سالم عبد الع ي 

13 
 مسئن  التجنيد حسهللا ااشم محمد

14 
  اى أحمد عبد العظيممصط

 قسم الخريجيهللا    

15 
 عيد يايد حسهللا

16 
 مسئن  التحصيل سعد محمد عبد المناند

17 
 مسئن  الخ ينة اشرف عبد العظيم محمد

 إدارة الدراسات العليا:

 الوظيفة االسم م

1 
 مدير ايدارت  انت عب الحميد  الخ

2 
 ك/ آلة كاتبة اناء إبراايم عبد الرحيم

3 
 أ/ دراسات عليا مبارك محمد حمدو

4 
 أأصائي ع قات عامة مروت أبن بكر عبد الحكيم

5 
 كاتب شئنن إدارية وياء عبد   علي

 إدارة رعاية الطالب:
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 الوظيفة االسم م

 مدير ايدارت د / علي حسهللا أحمد  1

 رئيس المكتب رشيدت محمند سامي 2

 عامر تنني سيد 3
راة كبير أأصائييهللا رياضييهللا بد

 مدير عام

 أأصائي رعاية شباب  أشرف إمبابي طت 4

 أأصائي ااتماعي  شيماء امعة حسيهللا 5

  أأصائي نلاط يني شيماء عبد الرحيم محمد 6

 

 

 

 

 

 

 

 أأصائي ااتماعي و ء عماد شعبان 7

 ك آلة كاتبة زينب محمد محمند 8

 ك آلة كاتبة يايدت عبد الظاار ألياة 9

 ك سكرتارية ربيع عنك شل امي 10

 اأصائي رياضي  محمد األميهللا  11

 وحد الحاسب اآللي:

 

 الوظيفة االسم م

 شئنن تعليم مع ز سيد محمد 1

 :األفرادإدارة شئون 

 

 الوظيفة االسم م

 مدير ايدارت تواني محمد المغربي 1
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 ك/ شئنن مالية عبد النا ر أحمد رايب 2

 ك/ شئنن تعليم ثناء عبد النلي حسهللا 3

 ك/ شئنن إدارية  سامية أحمد رايب 4

 ك/ شئنن إدارية  أم ااشم حجي عبد النبي  5

 ك/ شئنن إدارية  تواني محمد المغربي 6

 ك/ شئنن عامليهللا زينب عيسى حسهللا  7

 ك/ شئنن تعليم انتصار ريان عبد الرحمهللا 8

 

 العامةإدارة العالقات 

 الوظيفة االسم م

 دارت مدير اي أالد عبد المنعم بكر 1

 ك/ شئنن مالية ادأ تنني عبد النااب 2

 ثقافية إدارة العالقات ال

 الوظيفة االسم م

 مدير ايدارت  أالد عبد المنعم بكر 1

 ك/ شئنن مالية ادأ تنني عبد النااب 2

 أأصائي ع قات ث ايية  رباب محمد نبيت ريان 3

 يني  يانة رابع حنان حسيهللا حسهللا 4

 لكلية:إدارة أمانة مجلس ا

 

 الوظيفة االسم م

 مدير ايدارت وائل نبيل أنس 1

  أسماء طت محمد محمد 2

 

 

 

 

 إدارة الشئون المالية واإلدارية:

 

 الوظيفة االسم م



 

 

 

52 

 أ/ رعاية عامليهللا إيريني ال س سيداروس 1

 ك/ شئنن مالية عبد المنعم داألي أحمد 2

 ك/ شئنن مالية  ينزية إبراايم أليل 3

 ك/ شئنن مالية  صطاى أحمدسامية م 4

 ك/ سكرتارية  سامية يريلي   ل 5

 ك/ شئنن إدارية ليلى محمد عبد الوادو 6

 ك/ شئنن مالية أحمد سنكارنن علي 7

 ك/ شئنن مالية  رضا عبد الم صند محمد 8

 أميهللا مخ ن أما  قطب أبن الليل 9

 ك.شئنن مالية شعبان سميخ 10

 .شئنن ماليةك أالد عبد العظيم أالد 11

 ك.شئنن مالية محمد حلمي 12

 ك.شئنن مالية إبراايم أضراوو 13

 ك.شئنن مالية ابة أحمد البدرو 14

 ك.شئنن مالية ليلى محمد عبد الوادو 15
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 إدارة العالقات العامة : 

 

 الوظيفة االسم م

 مدير ايدارت حمدو أحمد محمد حسهللا 1

 ئون العامة:قسم الش
 

 فةالوظي االسم م

 مسئن  شئنن عامة أبن الحسهللا اما  حسان 1

 مركز المخطوطات : 

 

 الوظيفة االسم م

1 
نائدددب لمددددير النحددددات عدددهللا  د / أحمد الليثي 

 المخطنطات

 أمينة العودت منى محمد نبيل 2

 ك/ ثاني عمر حجا  ينسف 3
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 الوحدة العالجية:

 الوظيفة االسم م

 طبيب بلرو ميرام على قطب 1

  يدلي أو  محمد عبد الباقيأحمد  2

 طبيب بلرو ثان أحمد عبد المالك عبد الباقي 3

  يدلي ثاني أحمد محمند ريان 4

 كبير يني تمريض سناء حسهللا محمد 5

 يني تمريض ثان ياسر شعراوو 6

 يني تمريض رابع االة أحمد على محمد 7
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 ع خاص تتبع الكلية:وحدات ذات طاب

 

 مركز المخطوطات والبرديات العربية ونشر التراث :
 

 ل عامان مرك  يعني بتح يق التراث ونلر  يض   عهللا قيامت ب بن  ديعة مهللا الط ب ك
 ك ير ذليلتح نن بت لمدت عاميهللا دراسييهللا لدراسة أ ن  التح يق والاورسة والتصنيف وي

يات البردوالعليا يي تح يق ونلر التراث العربي  كما إنت يمنخ دراة دبلنم الدراسات -
 العربية .
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 مركز تعليم اللغة العربية:

ل ت دور الكلية داأل امونرية مصر العربية بل مدت يديوا أار  الحدود ي ن لم ي تصر

مدهللا  ام ويددا  عدمرك ا  للغة العربية، ي نم على تعليم اللغة العربيدة للنداط يهللا بغيرادا، ويسدت بل كدل 

مية اامعدددة الادددارابي ب ازاأسدددتان  لتعلددديموم اللغدددة العربيدددة وت ويددددام بالث ايدددة ايسددد طددد ب 
  .الصحيحة  حتى يكنننا دعات يي ب دام ينلرون اللغة العربية والاكر ايس مي المعتد

لمدنخ التعلديم اللغدة العربيدة للنداط ييهللا بغيرادا، مدهللا طد ب  1990وقد تم إنلداؤ  يدي عدام 

يدي لعدالم. واي إطار ا تااقات الث ايية بيهللا اامعة المنيدا وييرادا مدهللا اامعدات النايديهللا للجامعة ي

يددي  طالبددا  يددي اامعددة الاددارابي ب ازاأسددتان. كمددا يسددوم المركدد  60ادتا اللدد ن تخددر  أكثددر مددهللا 

ألااندب تحسيهللا مستنأ األداء اللغنو للرايبيهللا مهللا الصحاييهللا وايع مييهللا، وي بدل المسدتثمريهللا ا
 أو ييراا ممهللا يريبنن يي تعليم العربية. يي منط ة  عيد مصر
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 عداد الخريجين الذين تخرجوا في الكلية:أبيان 

 

 إجمالي عدد الخريجين العام الجامعي م

 طالبا  وطالبة 260 1987 /1986 1

 طالبا  وطالبة 347  1988 /1987 2

 طالبا  وطالبة 333 1989 /1988 3

 طالبا  وطالبة 370 1990 /1989 4

 طالبا  وطالبة 271 1990/1991 5

 طالبا  وطالبة 373 1992 /1991 6

 طالبا  وطالبة 373 1992/1993 7

 طالبا  وطالبة 373 1993/1994 8

 طالبا  وطالبة 453 1994/1995 9

 طالبا  وطالبة 432 1996 /1995 10

 طالبا  وطالبة 494 1997 /1996 11

 طالبا  وطالبة 549 1998 /1997 12

 طالبا  وطالبة 733 1998/1999 13

 طالبا  وطالبة 790 2000 /1999 14

 طالبا  وطالبة 923 2001 /2000 15

 طالبا  وطالبة 748 2002 /2001 16

 طالبا  وطالبة 844 2003 /2002 17

 طالبا  وطالبة 843 2004 /2003 18

 طالبا  وطالبة 1047 2005 /2004 19
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 ةطالبا  وطالب 915 2006 /2005 20

 طالبا  وطالبة 1217 2007 /2006 21

 طالبا  وطالبة 1147 2008 /2007 22

 طالبا  وطالبة 1462 2009 /2008 23

 طالبا  وطالبة 2167 2010 /2009 24

 طالبا  وطالبة 2211 2011 /2010 25

 طالبا  وطالبة 2264 2012 /2011 26

 طالبا  وطالبة 1790 2013 /2012 27

 طالبا  وطالبة 605 2014 /2013 28

29 

 

2014/ 2015 

 

 طالبا  وطالبة 1332

 الدور األو  ي  

 

 بيان بإعداد الباحثين المصريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه:  

 العام الجامعي

 العدد

 دكتوراه ماجستير

1988/ 1989 2 1 

1989/ 1990 2 - 

1990/1991 5 1 

1991/ 1992 3 3 

1992/1993 8 4 

1993/1994 21 6 

1994/1995 16 8 

1995/ 1996 13 3 

1996/ 1997 16 7 

1997/ 1998 30 9 

1998/1999 9 11 
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1999/ 2000 29 6 

2000/ 2001 25 12 

2001/ 2002 10 5 

2002/ 2003 23 15 

2003/ 2004 23 20 

2004/ 2005 6 4 

2005/ 2006 18 12 

2006/ 2007 10 17 

2007/ 2008 9 18 

2008/ 2009 9 10 

 

 بيان بإعداد الباحثين المصريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه:

 العام الجامعي
 العدد

 دكتوراه ماجستير

2007/ 2008 19 25 

 الحاصلين على الماجستير والدكتوراه:الموفودين بيان بإعداد الباحثين 

 بيان
 العدد

 دكتوراه ماجستير

 5 -- ةط ب ليبي الجنسي

 1 -- ط ب أردني الجنسية 

 2 8 ط ب كنيتي الجنسية

 

 بيان بأعداد الباحثين المسجلين لدرجة الماجستير والدكتوراه:

 الموفودين المصريين

 28 مااستير(  30 مااستير( 

 8 دكتنرا (  11 دكتنرا ( 

 :2008 /2007الحاصلين على التمهيدي  الطالببيان بأعداد 

 العدد العام الجامعي

 51 منينديهللا(  2008 /2007

 :والمخطوطات 2008 /2007الطالب المقيدين للدبلوم الخاص بيان بأعداد 

 الفرقة الثانية الفرقة األولى العام الجامعي

2007/ 2008 27 35 
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 لوحة الشرف
 

 ب األوائل حسب التقدير العام الكشف بأسماء الط

  2015 -2014العام األكاديمي 

 ولى / شعبة عامة الفرقة األ

 الطالب الحاصلون على تقدير عام امتياز:

 التقدير العام النسبة % المجموع اسم الطالب م

 امتياز %90 522.00 ااار محمد احمد طت عبد الحميد 1

 الطالب الحاصلون على تقدير عام جيد جداً:

 التقدير العام النسبة % المجموع اسم الطالب م

 ايد ادا   87.85 509.50 نبيلة قطب رشدو زيد 1

 ايد ادا   87.41 507.00 نوا عبد الحكيم علي عبد الحكيم 2

 ايد ادا   87.16 505.50 أسماء سعد كامل الوام 3

 ايد ادا   86.72 503.001 محمد العربي أميهللا شعبان  4

 ايد ادا   85.35 495.00 ثريا رشاد سعد مبروك 5

 يد ادا  ا 84.31 489.00 أحمد عباس حمدون علي 6

 ايد ادا   83.97 487.00 محمد عبد  عبد المغيإ سليم 7

 ايد ادا   83.71 485.50 ابت محمند أحمد حسهللا 8

 ايد ادا   83.02 481.50 سارت راب أنس حسهللا  9

 :بجديا  أأفة ثم عند تساوي أكثر من طالب قي نفس المجموع والنسبة يتم ترتيبهم حسب األقل استفادة من درجات الرمالحظة: 

 

 ب األوائل حسب التقدير العام الكشف بأسماء الط                               

  2015 -2014العام األكاديمي 

 / شعبة عامة  الثانيةالفرقة 

 الطالب الحاصلون على تقدير عام امتياز:

 التقدير العام النسبة % المجموع اسم الطالب م
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 امتياز %93.04 521.00 أسماء سعندو ذكي محمد 1

 امتياز %90.36 506.00 اما  مندو أحمد محمد 2

 الطالب الحاصلون على تقدير عام جيد جدا :

 التقدير العام النسبة % المجموع أسم الطالب م

 ايد ادا   87.50 490.00 أسماء رمضان محمند حسهللا  1

 ايد ادا   87.50 490.00 أسماء سامي سيف النصر محمد 2

 ايد ادا   87.14 488.00 إسماعيل ريوام إسماعيل محمد 3

 ايد ادا   85.71 480.00 آية محروس علي إبراايم 4

 ايد ادا   85.54 479.00 رشا كساب ير    عبد الرحيم 5

 ايد ادا   85.36 478.00 سارت عبد الباس  أحمد محمد 6

 ايد ادا   85.36 478.00 محمد الصادق عبد ال اي ع ء الديهللا 7

 ايد ادا   84.46 473.00 علي محمد شيماء رمضان 8
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 ب األوائل حسب التقدير العامالكشف بأسماء الط

  2015 -2014العام األكاديمي 

 / شعبة عامة  الثالثةالفرقة 

 الطالب الحاصلون على تقدير عام امتياز:

 التقدير العام النسبة % المجموع اسم الطالب م

 امتياز 93.75 525.00 زينب كامل محمد عبد العا  1

 امتياز 93.37 524.00 إسراء محمد عبد الرازق عبد الحي 2

 امتياز 92.50 518.00 راما حمدو  ادق سعيد 3

 امتياز 91.96 515.00 عبد الرحيم عبد المناند محمد مودو 4

 امتياز 91.96 515.00 عبد   سيد مرعي الراوو 5

 امتياز 90.98 509.00 ثريا  ابر السيد أحمد 6

 امتياز 90.18 505.00 إيناس محمد حسني عبد الباس  7

 امتياز 90.00 504.00 يادت حسهللا عبد الظاار حسهللا 8

 الطالب الحاصلون على تقدير عام جيد جدا :

 التقدير العام النسبة % المجموع اسم الطالب م

 ايد ادا   87.68 491.00 دعاء رضا   ل إبراايم 1

 ايد ادا   86.96 487.00 لرحمهللاياطمة ننر الديهللا أحمد عبد ا 2
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 ب الناجحونالكشف بأسماء الط

 2015في امتحان دور يونيو سنة 

 لدرجة ليسانس اللغة العربية وآدابها والعلوم اإلسالمية

 النسبة % المجموع التقدير اسم الطالب م

 92.66 2075.8 ممتاز مع مرتبة اللرف سميرت سعيد أميهللا محمد 1

 88.78 1988.8 ايد ادا   حمدأسماء موني عاشنر م 2

 اناء ألياة عبد العظيم امعت 3
ايد ادا  مع مرتبة 

 اللرف
1966.8 87.8 

 محمد نا ر حماد أحمد 4
ايد ادا  مع مرتبة 

 اللرف
1963.8 87.66 

 87.08 1950.8 ايد ادا   اواد اما  عبد الحميد إبراايم 5

 نااي حسهللا محمد حسهللا 6
ايد ادا  مع مرتبة 

 اللرف
1935.8 86.41 

 86.01 1926.8 ايد ادا   قمر أحمد إبراايم أحمد 7

 سمير علي عبد الحليم علي 8
ايد ادا  مع مرتبة 

 اللرف
1916.8 85.57 

 أسماء عبد الرحمهللا حمدو عبد الرحمهللا 9
ايد ادا  مع مرتبة 

 اللرف
1898.8 84.76 

 ننرا حميد محمد محمد 10
ايد ادا  مع مرتبة 

 اللرف
1892.8 84.5 

 

 دراسات العليا بالكليةال

 الدكتوراه( -الماجستير  –السنة التمهيدية  –)الدبلوم 

 أوال  قواعد عامة:

 (16مادة )

 شروط القيد:

 لتمويديدةايلترط ل يد الطالب يي أو مهللا الدبلنمات العامدة التدي تمنحودا الكليدة، أو السدنة 
 للمااستير ما يلير

بعد ذلدك  مجلس الكلية كل عام و  ت بل طلبات أن يت دم بطلب التحاق يي المنعد التو يحدد  -1
 المنعد ويستثنى مهللا اتا اللرط الط ب النايدون.

 عسدكرية أوأن يبيهللا الطالب منقات مهللا التجنيد على أن يكنن معاى إعااء نوائيدا  مدهللا الخدمدة ال -2

أ أدكنن قد يإعااء مسقتا   الحا  للعمل لمدت عاميهللا على األقل مهللا تاريخ بدء الدراسة، أو أن 
 الخدمة العسكرية. و  يسرو اتا اللرط على المعيديهللا.
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 أن يستنيى أو اشتراطات أكاديمية يضعوا مجلس ال سم المختا بمناي ة مجلس الكلية. -3

 .أن يسدد الرسنم الدراسية سننيا  طنا  مدت الدراسة يي المنعد التو تحدد  الكلية -4

 بالكلية. رت الدراسات العليا والبحنثأن يستنيي اميع المستندات المطلنبة التي تحدداا إدا -5

 (17مادة )

 بدء العام الجامعي

 كتدنبر مدهللاأيبدأ العام الجامعي بالنسبة للدبلنمات والسنة التميويدت للمااستير أد   شدور 
 كل عام.

 (18مادة )

 مدة الدراسة

راث، مدت الدراسة عامان لكل مهللا دبلنم تح يق المخطنطات والبرديات العربية ونلر التد
 الدبلنم العام والخاص، وعام واحد للسنة التمويدية للمااستير.و

 (19مادة )

 مواعيد االمتحانات

ألو  يدي يع د امتحان الدبلنمات والسدنة التمويديدة للمااسدتير مدرتيهللا يدي العدام   الددور ا

ة جندتراحات ليننين، والدور الثاني يي سبتمبر( يي المناعيد التي ي راا مجلس الكلية بناء على اق
 الدراسات العليا.

 (20مادة )

 الغياب والرسوب في االمتحان

رسب وإذا تغيب الطالب عهللا دأن  امتحان الدور األو  بغير عتر م بن ، أو دأل ا متحان  (أ 

 ندى لت دديرييت يسمخ لت بدأن  الدور الثاني، ويي ادت  الحالدة   ير دد للطالدب إ  الحدد األد
 النجال حسب نن  الدراسة الم يد بوا.

ت لت وتحسب وإذا ب ي الطالب للعادت يي العام التالي ي نت يعيد امتحانت يي اميع الم ررا (ب 
 الدراة التي يحصل عليوا كاملة.

ت يحدتا  مدهللا ال ئحدة( ي ند 21أما إذا تغيب الطالب بعتر م بن   طب ا لما ورد يدي المدادت  (ت 
 بالدراة والت دير اللتيهللا يحصل عليوما يي الدور الثاني.

 (21مادة )

 االعتذار عن عدم دخول االمتحان

بل بدء قيجنز لمجلس الكلية قبن  اعتتار الطالب عهللا عدم دأن  ا متحان إذا ت دم بطلبت 

ال يدد،  ا متحان مباشرت، أو أ   ع د ، مع مراعدات أ  ي بدل العدتر أكثدر مدهللا مدرتيهللا طدنا  مددت
 وذلك يي الحا ت ايتيةر

 ت مهللا ايدارت الطبية بالجامعة.المرك بلرط ت ديم شوادت طبية معتمد (أ 

لسار السار للخار  يي إاازت أو مومة، مع ت ديم المستندات الدالة على ضرورت ا (ب 
 للخار  ألسباب قورية.

ويجددنز لمجلددس الكليددة أن ين ددي ب بددن  العددتر يددي ييددر ذلددك بلددرط مناي ددة مجلددس 
 الدراسات العليا بالجامعة.

 (22مادة )
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 وقف القيد

 قتددرال مجلددس ال سددم المخددتا ولجنددة الدراسددات العليددااندداء علددى يجددنز لمجلددس الكليددة ب

ناي ة اريخ المت ة على وقف قيد الطالب الم يد بالدراسات العليا لمدت   ت يد على سنتيهللا مهللا يالمنا
 األولى على طلب وقف ال يد، وذلك يي الحا ت ايتيةر

 التجنيد، على أن ي دم المستندات الدالة على ذلك. (أ 

بددل ق  يددي مومددة رسددمية أو تدريبيددة أو إادازت مراي ددة مددع ت ددديم المسددتندات السدار للخددار (ب 
 السار أو أ   اللور األو  مهللا السار.

ضدت المرك، بلرط ت ديم شوادت طبية معتمدت مهللا ايدارت الطبيدة للجامعدة وأن يكدنن مر (ت 
 يي حااة إلى ع   مدت   ت ل عهللا ستة أشور.

 ال.ريق مع طلب وقف ال يد شوادت مي د الطرعاية الطال بالنسبة للطالبات ي  ، وي  (ث 

 مراي ة النالديهللا أو قريب مهللا الدراة األولى أو الثانية للع   بالخار . (  

 الحد األقصى المسمنل بت. وقف قيد الطالب بعندتت أو استنااد وينتوي 

 (23مادة )

 إلغاء القيد

 يتم إلغاء قيد الطالب يي الحا ت ايتيةر

 ت المحددت يي ال ئحة.السننقصى لوز  الحد األتجا -1

% مددهللا إامددالي السدداعات 60دون عددتر م بددن  مدددت تتجدداوز  عددت عددهللا الدراسددةاطان  -2
 الم ررت.

 عدم قيامت بسداد الرسنم الدراسية. -3

ب يدي طلب الملرف على رسالة المااستير أو الدكتنرا  إلغاء ال يد لعدم اديدة الطالد -4
 الدراسة أو لعدم ا تصا  بت لمدت ت يد على عام.

 ت دم الطالب بطلب يلغاء قيد . -5

 (24مادة )

 إعادة القيد

نضدن  على األقل أن يطلب إعادت قيد  سناء يي الم جنز لمهللا ألغي قيد ، ومر عليت عامي

ادراءات إالسابق، أم يي منضن  اديد ي بلت ال سم المعني، ويي كلتا الحدالتيهللا يسدير الطالدب يدي 

 ألقصى مهللااقيد  يي المنضن  السابق أن يتجاوز الحد  ال يد مهللا بدايتوا، ولكهللا   يجنز لمهللا أعاد
 السننات المخصصة للدراة موما كانت األسباب.

 ئحدة ( مدهللا ادت  ال22كما يجنز لمهللا أوقف قيد  بسبب أحد األعتار المتكنرت يي المادت  
 .أن يطلب إعادت قيد  عند زوا  العتر. و  يعاد قيد الطالب التو يلغي إ  مرت واحدت

 (25مادة )

 مد القيد

ة إذا مر على طالب المااستير، أو على طالب الدكتنرا  أمس سدننات مدهللا تداريخ مناي د

ادداز لمجلددس الكليددة أن يطلددب مددد قيددد  مدددت  –مجلددس الدراسددات العليددا علددى تسددجيل منضددنعت 
 لكلية.قصااا عامان بعد أأت مناي ة الملرف ومجلس ال سم المختا ولجنة الدراسات العليا باأ
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لدكيل تد ال يد آليا لمدت ستة أشور إذا ت دم الملرف عهللا طريق مجلس ال سم بطلدب ويتم م
 لجنة الحكم على رسالة الطالب، وتمت المناي ة على التلكيل.

 (26مادة )

 عدم اناز قيد الطالب يي أكثر مهللا دراة اامعية عليا يي وقت واحد.

امعية اراة مهللا دبلنم أو د سمت يي دراسة أكثرالعليا أن ي يد ا  يجنز لطالب الدراسات 
 عليا يي وقت واحد.

 (27مادة )

 عدم اناز تسجيل المعيد أو المدرس المساعد أو ط ب المنخ يي يير تخصصت.

ا   يجددنز للمعيددديهللا أو المدرسدديهللا المسدداعديهللا أو طدد ب المددنخ أن يسددجلنا لدراسددة عليدد
 للحصن  على دراة اامعية يي يير تخصا أقساموم.

 (28مادة )

 ى العلمي للمقراراتالمحتو

مدة يعتمد مجلدس الكليدة المحتدنأ العلمدي لم درارات دبلدنم المخطنطدات والددبلنمات العا
 والخا ة، والسنة التمويدية للمااستير بعد إقراراا مهللا مجالس األقسام المختصة.

 (29مادة )

 درجة المقرر

 النواية العظمى لكل م رر اي علرون دراة.

 ثانيا: الدبلومات:

 قيق المخطوطات والبرديات العربية ونشر التراث:دبلوم تح -أ

 (30مادة )

ن يكدنن يلترط ل يد الطالب لنيل دبلنم الدراسات العليا يي تح يق المخطنطات العربيدة أ

صدرية حا    على درادة الليسدانس أو البكدالنرينس مدهللا إحددأ الجامعدات أو المعاادد العليدا الم

عدداميهللا  أو المعااددد األأددرأ وأن يتددابع الدراسددة لمدددتالمعتددرف بوددا أو مددا يعادلوددا مددهللا الجامعددات 
 اامعييهللا.

 (31مادة )

 يةرات ايتحد الت ديرلت دير العام يي  اتا الدبلنم( ب ي در نجال الطالب يي المناد ويي ا

 % ي كثر مهللا مجمن  الدراات.90ممتاز  -

 % مهللا مجمن  الدراات.90% ي كثر إلى أقل مهللا 80ايد ادا  مهللا  -

 % مهللا مجمن  الدراات.80قل مهللا % إلى أ70ايد مهللا  -

 % مهللا مجمن  الدراات.70قل مهللا % إلى أ60م بن  مهللا  -

 التقديرين اآلتيين: أما رسوبه فيقدر بأحد

 % مهللا مجمن  الدراات.60% إلى أقل مهللا 35ضعيف مهللا  -

 % مهللا مجمن  الدراات.35ضعيف ادا  أقل مهللا  -

 (33مادة )
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نيا  أو الكليدة أن ي درر امتحاندا شدايكنن ا متحان تحريريا  يي اميع الم ررات، ولمجلس 

ت  ادعمليا يي بعض المناد، ومدت ا متحان التحريرو يي كل م رر ث ث ساعات ويجنز تعديل 
 المدت يي أحنا  أا ة يحدداا مجلس الجامعة بناء على اقترال مجلس الكلية.

 (34مادة )

ات ح يددق المخطنطددو ن ايتيددان م ددررات الاددرقتيهللا األولددى والثانيددة بدددبلنم تديبدديهللا الجدد
 والبرديات العربية ونلر التراث.

 الفرقة األولى:

 عدد الساعات المقرر الرمز الكود

 3 علم تح يق المخطنطات م خ 581

 3 يورسة المخطنطات م خ 582

 3 ر ومرااعادمص م خ 583

 3 الحضارت العربية وايس مية م خ 584

 الفرقة الثانية:

 عاتعدد السا المقرر الرمز الكود

 3 قراءت المخطنطات م خ 585

 3 علم البرديات م خ 586

 3 تطبي ات يي التح يق ونلر التراث م خ 587

 3 يورسة المخطنطات م خ 588

 

 الدبلوم العام والدبلوم الخاص: -ب

 (35مادة )

 عاما  في الفرعين التاليين: تمنح الكلية دبلوما  

 الدبلنم العام يي اللغة العربية وآدابوا. -1

 بلنم العام يي الدراسات ايس مية.الد -2

ل ( الم ررات التي يدرسوا الطالب وعدد الساعات المخصصدة لكد2، 1ويبيهللا الجدو ن  
 م رر.
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 ( م ررات الدبلنم العام يي اللغة العربية وآدابوار1ادو  رقم  

 الفرقة األولى

 عدد الساعات المقررات الرمز الكود

  المقررات اإللزمية

 2 ننح ن ل 11د 

 2 مدأل إلى علم اللغة     11د 

 2 معجم ود لة      11د 

 2 نصنص أدبية  د ر 11د 

 2 تاريخ األدب العربي وقضايا  د ر 11د 

  الب ية العربية  ب   11د 

 2 (1اللغة األوربية     ز 11د 

  يختار الطالب م رريهللا مهللا التالير 

 2 ع يدت وعلم ك م ف   11د 

 2 مدأل لدراسة علنم اللريعةال إش  11د 

 2 الدولة األمنية والدولة العباسية  إت  11د 

 2 ي ت العبادات إت  11د 

 18المجموع ساعات الدراسة 

  

 الفرقة الثانية

 عدد الساعات المقررات الرمز الكود

  المقررات اإللزمية

 2 النحن ن ل 21د 

 2 عروك منسي ى وشعر ن ل 21د 

 2 اللغة علم      21د 

 2 يننن أدبية  د ر 21د 

 2 الن د ال ديم ب   21د 

 2 الن د الحديإ ب   21د 

 2 (2اللغة األوربية     ز 21د 

  يختار الطالب م رريهللا مهللا التالير 

 2 ي ت األحنا  اللخصية والميراث إش  21د 

 2 الاكر ايس مي الحديإ ف   21د 
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 2 مصر ايس مية إت  21د 

 2 تاريخ المغرب إ ت 21د 

 18المجموع ساعات الدراسة 

 

 ( م ررات الدبلنم العام يي الدراسات ايس ميةر2الجدو  رقم  

 الفرقة األولى

 عدد الساعات المقررات الرمز الكود

  المقررات اإللزمية

 2 الع يدت وعلم الك م ف   12د 

 2 األأ ق والتصنف  ف   12د 

 2 ية وتاريخ الراشديهللاالسيرت النبن إت  12د 

 2 الدولة األمنية والدولة العباسية  ت إ 12د 

 2 المدأل لدراسة علنم اللريعة ش إ 12د 

 2 ي ت العبادات ش إ  12د 

 2 (1اللغة األوربية     ز 12د 

  الم رارات ا أتيارية 

  يختار الطالب م رريهللا مهللا التالير  

 2 (2نحن   ن ل 12د 

12د   2 الحديإ الن د ب   

12د   2 الاننن األدبية د ر 

12د   2 المعجم والد لة     

 18المجموع ساعات الدراسة 

 (36مادة )

 تمنح الكلية دبلوما خاصا  في الفروع اآلتية:

ات علدم اللغدة والدراسد –الدبلنم الخاص يي الدراسات اللغنية  النحن والصدرف والعدروك  -1
 السامية واللرقية(

األدب الب يدددة والن دددد األدبدددي و –ي الدراسدددات األدبيدددة والن ديدددة  األدب الدددبلنم الخددداص يددد -2
 الم ارن(.

التداريخ  -الالسداة ايسد مية  –الدبلنم الخاص يي الدراسات ايسد مية  اللدريعة ايسد مية  -3
 ايس مي(.
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( الم دررات التدي يدرسدوا الطالدب وعددد السداعات المخصصدة 5، 4، 3وتبيهللا الجداو   
 لكل م رر.

 ( مقررات الدبلوم الخاص في الدراسات اللغوية:3لجدول رقم )ا

 الفرقة األولى

 عدد الساعات المقررات الرمز الكود

 2 المدارس النحنية ن ل 13د 

13د   2 دراسة نصية يي أموات كتب النحن ن ل 

13د   2 قضايا نحنية ن ل 

13د   2 قاعة بحإ يي النحن ن ل 

13د   2 علم اللغة التطبي ي     

13د   2 علم اللغة ا اتماعي     

13د   2 حاضر اللغة العربية      

13د   2 دراسة م ارنة سامية أو شرقية     

13د   2 (1اللغة األوربية     ز 

 18المجموع ساعات الدراسة 

 ( مقررات الدبلوم الخاص في الدراسات األدبية والنقدية:4الجدول رقم )

 الفرقة األولى

 عدد الساعات المقررات زالرم الكود

 2 تاريخ األدب العربي ال ديم  د ر 14د 

14د   2 دبية قديمة نصنص أ د ر 

14د   2 (1الاننن األدبية   د ر 

14د   د ر 
أع م ومصادر أدبية مهللا العصنر المختلاة 

 1) 
2 

14د   2 مصادر الب ية  ب   
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14د   2 ن د اللعر ب   

14د   2 الن د األدبي ال ديم ب   

14د   2 الن د ال صصي ب   

14د   2 (2اللغة األوربية     ز 

 18المجموع ساعات الدراسة 

  

 الفرقة الثانية

 عدد الساعات المقررات الرمز الكود

 2 تاريخ األدب العربي الحديإ  د ر 24د 

 2 نصنص أدبية حديثة  د ر 24د 

 2 (2الاننن األدبية   د ر 24د 

در أدبية مهللا العصنر المختلاة أع م ومصا د ر 24د 
 2) 

2 

 2 األدب الم ارن ب   24د 

 2 اتجااات الن د األدبي المعا ر ب   24د 

 2 الن د المسرحي  ب   24د 

 2 قاعة بحإ ب   24د 

 2 (2اللغة األوربية     ز 24د 

 18المجموع ساعات الدراسة 
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 ت اإلسالمية:( مقرارات الدبلوم الخاص في الدراسا5الجدول رقم )

 الفرقة الثانية

 عدد الساعات المقررات الرمز الكود

 2 علم الك م  ف   15د 

15د   2 الالساة ايس مية ف ل 

15د   2 تاريخ األندلس إت  

15د   2 الحروب الصليبية  إت  

15د   إت  
حاضر العالم ايس مي  المسلمنن يي شبت 

 ال ارت الوندية وآسيا النسطى(
2 

15د   2 علنم ال رآن  ش إ 

15د   2 (1ي ت المعام ت   إش  

15د   2 علنم الحديإ إش  

15د   2 (1اللغة األوربية     ز 

 18المجموع ساعات الدراسة 

 

 الفرقة الثانية

 عدد الساعات المقررات الرمز الكود

 2 منااس البحإ  ف   25د 

25د   2 األأ ق ف ل 

25د   2 التصنف ف ل 

25د   2 لحضارت والنظم ايس مية ا ت أ 

25د   ت أ 
حضارت العالم ايس مي  المسلمنن يي 

 أيري يا(
2 

25د   2 التاسير والحديإ  نصنص مختارت( ش أ 
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25د   2 (2ي ت المعام ت   ش أ 

25د   2 أ ن  الا ت ش أ 

25د   2 (2(اللغة األوربية    ز 

 18المجموع ساعات الدراسة 

 (37مادة )

الطالددب يددي أو مددهللا الدددبلنمات العددام أن يكددنن حا دد   علددى ليسددانس أو  يلددترط ل يددد

مدنخ يبكالنرينس مهللا الجامعات المصرية أو ما يعادلوا أو مهللا او معود علمي مناظر معترف بت 
 دراة معادلة لدراتي الليسانس أو البكالنرينس.

 (38مادة )

انس  على دراة الليسو مهللا الدبلنمات الخا ة أن يكنن حا    يلترط ل يد الطالب يي أ
 ة دار العلنم أو كلية مناظرت.يمهللا كل

 (39مادة )

 يلترط لنيل الطالب الدبلنم العام أو الخاص ما ي تير

 % مهللا الساعات المخصصة لكل م رر.60حضنر ما   ي ل عهللا  (أ 

  رر.% مهللا النواية العظمى لكل م60أن يجتاز ا أتبارات التحريرية بنسبة   ت ل عهللا  (ب 

 (40مادت  

يرات ت دددلالطالددب يددي مددناد الدددبلنمات العددام والخا ددة والت دددير العددام ب حددد ا در نجددالي د
 ايتيةر

 % ي كثر مهللا مجمن  الدراات.90ممتاز  -

 % مهللا مجمن  الدراات.90قل مهللا % ي كثر إلى أ80ايد ادا  مهللا  -

 % مهللا مجمن  الدراات.80% إلى أقل مهللا 70ايد مهللا  -

 لدراات.% مهللا مجمن  ا70% إلى أقل مهللا 60م بن  مهللا  -

 ما رسوبه فيقدر بأحد التقديرين اآلتيين:أ

 % مهللا مجمن  الدراات.60% إلى أقل مهللا 35ضعيف مهللا  -

 % مهللا مجمن  الدراات.35ضعيف ادا  أقل مهللا  -

 (41مادة )

هللا يي كل مهللا الدبلنميهللا العدام والخداص إذا رسدب يدي أكثدر مد ولىياصل طالب الارقة األ
 نصف عدد المناد بت دير  ضعيف ادا(.

الناحددت  عامان يي الارقة الدراسيةاصل طالب الدبلنم العام أو الخاص إذا مر عليت كما ي
 ن يجتازاا.دون أ

 ثالثا درجة الماجستير:

 (42مادة )

 ية الطالب للحصن  على دراة المااستير يي أحد الارو  ايتيةرلتعد الك

 النحن والصرف والعروك. -1
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 علم اللغة والدراسات السامية واللرقية. -2

 سات األدبية.الدرا -3

 الب ية والن د األدبي واألدب الم ارن. -4

 اللريعة ايس مية. -5

 الالساة ايس مية. -6

 التاريخ ايس مي والحضارت ايس مية. -7

 (43مادة )

 يشترط لقيد الطالب في السنة التمهيدية للماجستير ما يأتي:

 ايد( علىمية بت دير _حصنلت على دراة الليسانس يي اللغة العربية وآدابوا، والعلنم ايس  -1

األقددل مددهللا الجامعددات المصددرية أو مددهللا معوددد علمددي آأددر مندداظر معتددرف بددت، أو أن يكددنن 
 حا    على الدبلنم الخاص مهللا كلية دار العلنم بت دير _ايد( على األقل.

 الطالب حصنلت يي يرغ التخصا على معد  عام  ايد ادا ( على األقل، ويجنز وأن يعاي -2

د ا ت أا ة، بلرط أن يكنن قد قدام بدراسدة م درارات إضدايية أو أعدمهللا اتا اللرط يي ح
 بحنثا  كلات بوا ال سم المعني يي الكلية.

كان مهللا  أ  يت دم إ  إلى أحد األقسام التي درس مناداا يي مجمنعة  التخصا المعمق( إذا -3
 أريجي كلية دار العلنم.

 لتسجيل الطالب لدرجة الماجستير ما يأتي:ويشترط 

 السنة التمويدية بنجال.از  اتيا -1

تدت علدى عننان البحدإ وأط معأن يت دم بطلب إلى عميد الكلية ل يد  مبدئيا ، ويعرك الطلب  -2
 عديهللا.مجلس ال سم المختا يقرار ، واأتيار الملرف مهللا بيهللا األساتتت أو األساتتت المسا

 المصرية.أن ي دم ما يايد عدم تسجيل المنضن  الم ترل يي أو اامعة مهللا الجامعات  -3

ئدديس رويعتمدد مدهللا أ.د/ نائدب ندة الدراسدات العليددا، يمجلدس الكليدة، أن ينايدق علدى الطلدب لج -4
 الجامعة للدراسات العليا.

 (44مادة )

   مددرات أدد 4أكثددر مددهللا   يسددمخ للطالددب بالت دددم  متحددان السددنة التمويديددة للمااسددتير 
 .عاميهللا دراسييهللا 

 (45مادة )
 

 (46مادة )

 ماجستير يشترط ما يأتي:لنة التمهيدية لالجتياز الطالب الس

 % مهللا مجمن  الساعات المخصصة لكل م رر.60تح ي ت نسبة حضنر   ت ل عهللا  -1

 %.70أتبارات التحريرية لجميع الم ررات الدراسية بنسبة   ت ل عهللا نجاحت يي ا  -2

 حد الت ديرات التاليةروي در نجال الطالب أو رسنبت ب 

 % ي كثر.90   ممتاز  -

 %.90% إلى أقل مهللا 80  ا  ايد اد -

 %.80% إلى أقل مهللا 70   ايد -

 %.70% إلى أقل مهللا 50   ضعيف -
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 %.50أقل مهللا    ضعيف ادا   -

 (47مادة )

لسداعات اتبيهللا الجداو  ايتية الم ررات التي تدرس يي السنة التمويدية للمااستير وعددد 

ن أيي كل م رر بعد  المخصصة لكل م رر أسبنعيا  وي ر مجلس الكلية المنضنعات التي تدرس
 تحدداا مجالس األقسام المختصة.

 أوال : قسم النحو والصرف والعروض:

 عدد الساعات المقرر الرمز الكود

 2 علم التراكيب والد لة النحنية ن ل 511

 2 قضايا عروضية ن ل 512

 2 منااس البحإ ن ل 513

 2 ترامة تخصصية ن ل 514

 هللا المناد التاليةرويختار الطالب مادت واحدت مهللا بي

  

 عدد الساعات المقرر الرمز الكود

 2 قضايا نحنية ن ل 515

 2 قضايا  ريية ن ل 516

 2 المدارس النحنية ن ل 517

 ثانيا  قسم علم اللغة والدراسات السامية والشرقية:

 عدد الساعات المقرر الرمز الكود

 2 التاكير اللغنو عند العرب     521

 2 نظريةلغنية معا رت  ن رية     522

 2 علم الخطاب     523

 2 ترامة تخصصية     524

 ويختار الطالب مادة واحدة من بين المواد التالية:

 عدد الساعات المقرر الرمز الكود

 2 علم األسلنب     525

 2 علم النا     526

 2 الدراسات اللوجية     527

 ثالثا ر قسم الدراسات األدبيةر

 عدد الساعات المقرر لرمزا الكود

 2 منااس البحإ األدبي د ر 531

 2 قضايا أدبية معا رت د ر 532

 2 تحليل النا األدبي د ر 533

 2 ترامة تخصصية  د ر 534
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 ويختار الطالب مادة واحد من بين المواد التالية:

 عدد الساعات المقرر الرمز الكود

 2 نظرية األاناس  د ر 535

 2 خ األساليب اللعرية تاري د ر 536

 2 تاريخ الرواية العربية د ر 537

 رابعا : قسم البالغة والنقد األدبي واألدب المقارن:

 عدد الساعات المقرر الرمز الكود

 2 متااب الن د األدبي الحديإ والمعا ر ب    541

 2 النظرية الن دية والب يية عند العرب ب   542

 2 ألدب الم ارن والن د الث اييمنااس البحإ يي ا ب   543

 2 ترامة تخصصية ب   544

 ويختار الطالب مادت واحدت مهللا بيهللا المناد التاليةر

 عدد الساعات المقرر الرمز الكود

 2 الن د التطبي ي ب   545

 2 الب ية الجديدت ب   546

 2 نصنص أدبية م ارنة ب   547

 خامسا  قسم الشريعة اإلسالمية:

 عدد الساعات المقرر مزالر الكود

 2 منااس البحإ يي اللريعة إش  551

 2 نظريات ي وية ش إ 552

 2 أ ن  الا ت ش إ 553

 2 ةترامة تخصصي ش إ 554

 ويختار الطالب مادت واحدت مهللا بيهللا المناد التاليةر

 عدد الساعات المقرر الرمز الكود

 2 متااب التاسير إش  555

 2 منااس المحدثيهللا ش إ 556

 2 ا أت يات الا وية ش إ 557

 سادسا : قسم الفلسفة اإلسالمية:

 عدد الساعات المقرر الرمز الكود

 2 منااس البحإ الالساي ف   561

 2 قضايا الالساة ايس مية ف   562

 2 علم الك م ف   563

 2 ترامة تخصصية ف   564

 ويختار الطالب مادة واحدة من بين المواد التالية:
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 عدد الساعات المقرر الرمز لكودا

 2 يكر إس مي معا ر ف   565

 2 ا ستلراق ف   566

 2 م ارنة األديان ف   567

 سابعا  قسم التاريخ اإلسالمي:

 عدد الساعات المقرر الرمز الكود

 2 مصادر تاريخية  ت أ 571

 2 يلساة التاريخ ت أ 572

 2 منااس البحإ التاريخي ت أ 573

 2 ترامة تخصصية أت  574

 ويختار الطالب مادة واحدة من بين المواد التالية:

 عدد الساعات المقرر الرمز الكود

 2 الحضارت ايس مية  ت أ 575

 2 مصر ايس مية  ت أ 576

 2 المسلمنن يي العالم المعا ر ت أ 577

 (48مادة )

 لحصن  الطالب على دراة المااستير يجب عليت ما ي تير

( مدهللا ادت  47أتبارات السنة التمويدية للمااسدتير يدي الم دررات المبيندة يدي المدادت  ااز اتيا -1

المبيندة يدي  ( مهللا ال ئحة بنسدبة النجدال42دت يي المادت  رال ئحة يي أحد الارو  السبعة النا
 ( مهللا ال ئحة.46المادت  

ال اء علدى اقتدرأن ي دم بحثا  يي ير  التخصا يي منضن  ي ر  مجلس الدراسات العليدا بند -2

تسجيل  مجلس الكلية بعد مرور سنة على األقل مهللا تاريخ مناي ة مجلس الدراسات العليا على
 المنضن .

 يوا مناقلة علنية.يت بلوا لجنة الحكم، وأن يسدو  أن ي دم نتائس بحثت يي رسالة -3

ة قديل منضن  رسالتت مدت   ت ل عهللا ستة أشدور مجتمعدت أو متارأن ي يم يي مصر بعد تسج -4
 قبل أن تحا  رسالتت إلى لجنة الحكم.

 (49مادة )

نضدن  يجنز للطالب أن يت دم بطلب لتعديل عننان بحثت، ي ذا لم يمس التعديل انار الم

ديددا  سدجي   اذا كان التغييدر اناريدا  ييعدد تسدجيل الطالدب تبت لت المدت الساب ة كاملة، أما إاحتس
 ى التغيير.مهللا تاريخ مناي ة مجلس الدراسات العليا عل

 (50مادة )

وتتدنلى    يسمخ بالتسجيل للط ب األاانب إ  بعد معادلة شوادتوم مهللا لجنة المعداد ت،
 يرمما ي ت األقسام العلمية المعنية دراسة كل حالة على حدت  تخاذ قرار بل نوا يتمثل يي واحد

 ال بن  يير الملروط. -1

 تتجاوز عاميهللا.ال بن  بلرط دراسة بعض الم ررات لمدت معينة    -2
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 ال بن  بلرط التكليف ببحإ أو أكثر. -3

 (51مادة )

ليدا يعيهللا مجلس الكلية بناء على اقتدرال مجلدس ال سدم المخدتا وتن دية لجندة الدراسدات الع (1 

هللا عضدن مملريا  على الطالب مهللا بيهللا األساتتت أو األساتتت المساعديهللا. ويجنز اشتراك أكثر 

 يدي ايشدراف دون أن يكدنن لودم حدق ا شدتراكيي ايشراف، كما يجنز إشتراك المدرسيهللا 
 يي المناقلة.

يبديهللا  ي دم الملرف على الرسالة يي نواية كل عام اامعي ت ريرا  إلى مجلس ال سم المخدتا (2 

عليدا ييت مدأ ت دم الطالب يي دراسدتت وبحثدت، ويعدرك ادتا الت ريدر علدى لجندة الدراسدات ال

يدد . سدتمرار يدي قيدد الطالدب أو إلغداء قومجلس الكلية. وللملرف أن ين ي يدي ت ريدر  با 

ت عدهللا ويي حالة عدم ورود ت رير الملرف على الطالب لمدت عاميهللا يد ن ذلدك يعدد تنداز   مند
 ايشراف، ويتنلى مجلس ال سم المختا تعييهللا ملرف آأر.

 ابعة.  يجنز أن ينارد بايشراف، أو أن يلترك ييت أحد أقرباء الطالب حتى الدراة الر (3 

 عنديسار الملرف إلى الخار  لمددت ت يدد علدى يصدل دراسدي واحدد ي دنم ال سدم الميي حالة  (4 
 تيةرباتخاذ واحد مهللا اياراءات اي

 ر.ستة أشو إب اء ايشراف إذا كانت المدت المتنقعة  نتواء الطالب ومناقلتت   ت يد على -1

ب إضدداية عضددن اديددد إلددى الملددرف األ ددلي إذا كانددت المدددت المتنقعددة  نتودداء الطالدد -2
 ومناقلتت ت يد على ستة أشور و  تتجاوز سنة دراسية.

 آأر إذا كان الطالب يي المراحل األولى يعداد الرسالة. ن ل ايشراف إلى عضن -3

م ويددي اميددع الحددا ت يجددب أن ي دددم الملددرف قبددل السددمال لددت بالسددار ت ريددرا  إلددى ال سدد
 المختا يبيهللا حالة الطالب الدراسية والمراحل التي قطعوا.

 (52دة )ما

لى علكل مجلس الكلية بناء على اقترال الملرف وأأت رأو ال سم المختا لجنة الحكم ي

تت أو الرسالة مهللا ث ثة أعضاء أحدام الملرف على الرسالة والعضنان ايأران مدهللا بديهللا األسدات

لددرييهللا دد الملجنددة أقددم األسدداتتت، ويدي حالددة تعدت المسدداعديهللا بالجامعدات ويكددنن رئديس الاتتاألسد
 نز أن يلتركنا يي اللجنة على أن يكنن لوم  نت واحد.يج

لعلمدي ويجنز أن يكنن العضنان أو أحداما مهللا األساتتت الساب يهللا، أو ممهللا يي مستناام ا

 قدل مدهللا أدار  الكليدةمهللا األأصدائييهللا. وذلدك بلدرط أن يكدنن أحدد أعضداء لجندة الحكدم علدى األ
 لدراة الدكتنرا . بالنسبة لدراة المااستير ومهللا أار  الجامعة بالنسبة

ن تدتم مناقلدتت يجدب أن يت ددم الملدرف بطلدب ذا مرت ستة أشدور علدى الطالدب دون أوإ
 اديد يعادت تلكيل لجنة الحكم والمناقلة.

 (53مادة )

 إجراءات الحكم على الرسالة

يا  يرا  اماعي دم كل عضن مهللا أعضاء لجنة الحكم ت ريرا  يرديا  عهللا الرسالة، وت دم اللجنة ت ر (أ 

ليدة، ثدم نوا وعهللا نتيجة المناقلة، وتعرك اميعوا على لجنة الدراسات العليا والبحنث بالكع
 على مجلس الكلية تمويدا  لعرضوا على مجلس الجامعة.

 ن يات التاليةرتن ي يي ت ريراا الجماعي ب حد التللجنة أن  (ب 
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 (.54قبن  الرسالة ب حد الت ديرات المبينة يي المادت   -1

ناسدطة اراء تعدي ت يكلف الطالب ب ستياائوا ويتم التح دق مدهللا ذلدك بمع إ قبن  الرسالة -2
 الملرف الرئيسي، وأعضاء لجنة المناقلة.

 ريض الرسالة ريضا  مطل ا . -3

يكدنن  يكنن قرار اللجنة ب اما  ايراء أو ب يلبية األ نات، ويدي حالدة تعددد الملدرييهللا (ت 
 لوم  نت واحد عند التصنيت.

 (54مادة )

 رجةتقديرات منح الد

 تمنخ دراة المااستير ب حد الت ديرات ايتيةر

 م بن  –ايد  –ايد ادا   –ممتاز 

 (55مادة )

 ت.يبيهللا يي شوادت دراة المااستير تخصا الطالب وعننان الرسالة والت دير التو نال

 :رجة الدكتوراهرابعا : د

 (56مادة )

 ايتيةرتعد الكلية الطالب للحصن  على دراة الدكتنرا  يي أحد الارو  

 النحن والصرف والعروك. -1

 علم اللغة والدراسات السامية واللرقية. -2

 الدراسات األدبية.  -3

 الب ية والن د األدبي واألدب الم ارن. -4

 اللريعة ايس مية. -5

 الالساة ايس مية. -6

 التاريخ ايس مي والحضارت ايس مية. -7

 (57مادة )

 يشترط لقيد الطالب في درجة الدكتوراه ما يأتي:

ت صنلت على دراة المااستير يي يرو  التخصا بت دير  ايد( علدى األقدل مدهللا الجامعداح (أ 
 أر مناظر معترف بت مهللا الجامعة.المصرية، أو مهللا أو معود علمي آ

م تدرل البحدإ ال ت دم بطلب إلى عميد الكلية ل يد  مبدئيا ، ويعرك الطلب مدع عندناني أن (ب 

أتيدار الملدرف مدهللا بديهللا األسداتتت أو س ال سدم المخدتا يقدرار  والدجوأطدة البحدإ علدى م
 .األساتتت المساعديهللا

 .يي أو اامعة مهللا الجامعات المصرية أن ي دم ما يايد عدم تسجيل المنضن  الم ترل (ت 

رئديس  أن ينايق على الطلب لجنة الدراسات العليا يمجلس الكليدة، ويعتمدد مدهللا أ.د/ نائدب (ث 
 الجامعة للدراسات العليا والبحنث.

 (58مادة )

س دنى للحصن  علدى درادة الددكتنرا  سدنتان مي ديتدان مدهللا تداريخ مناي دة مجلدالحد األ

المدادت  الدراسات العليا، والحد األقصى أمس سننات ويجنز مد ال يد طب دا  لللدروط الدناردت يدي
 ( مهللا ات  ال ئحة.25 
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 (59)مادة 

 لحصول الطالب على درجة الدكتوراه يجب عليه ما يأتي:

التخصدا يددي منضدن  ي ددر  مجلدس ال سدم يلجنددة الدراسدات العليددا أن ينجد  بحثدا  يددي يدر   -1

علددى  يمجلدس الكليددة، ويعتمددد مددهللا أ.د/ نائدب رئدديس الجامعددة للدراسددات العليدا والبحددنث بندداء
 اقترال مجلس الكلية.

 .رسالة ت بلوا لجنة الحكم، وأن يسدو ييوا مناقلة علنيةيي نتائس دراستت أن ي دم  -2

منضددن  الرسددالة مدددت   ت ددل عددهللا سددنة مي ديددة مجتمعددة أو أن ي دديم يددي مصددر بعددد تسددجيل  -3
 متارقة قبل أن تحا  رسالتت إلى لجنة الحكم.

 (60مادة )

ي يتبع يي اأتيار الملرف، ويي إاراءات ايشراف ويي تعديل عندنان البحدإ مدا سدبق ذكدر  يد
 ( مهللا ات  ال ئحة.51، 49المادتيهللا  

 (61) مادة

رط أن جنة الحكم والمناقلة على رسائل الدكتنرا  يلتييما عدا عضن ايئة ايشراف يي ل

حكدم يكنن األعضاء ايأرون مهللا األساتتت ي  ، وييما عدا ذلك تخضدع إادراءات تلدكيل لجندة ال
( مدهللا 53، 52والمناقلة وتحديد منعد المناقلة وإاراءات الحكم على الرسائل ألحكام المادتيهللا  

 ات  ال ئحة.

 (62مادة )

 ت،دكتنرا  مادت تخصا الطالب ومنضن  الرسالة والت دير التو نالتبيهللا يي شوادت ال

 وتمنخ ات  الدراة ب حد الت ديرات ايتيةر

 دراة الدكتنرا  مع مرتبة اللرف األولى. -

 دراة الدكتنرا  مع مرتبة اللرف الثانية. -

 دراة الدكتنرا . -
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 عداد الطالب الحاصلين على درجةبيان بأ

 م2010 /2009عام الجامعي الماجستير والدكتوراه لل

 الدرجة

قسم النحو 

والصرف 

 والعروض

قسم 

علم 

 اللغة

قسم 

الدراسات 

 األدبية

قسم 

البالغة 

والنقد 

 األدبي

قسم 

الشريعة 

 اإلسالمية

قسم 

الفلسفة 

 اإلسالمية

قسم 

التاريخ 

 اإلسالمي

 1 -- 3 4 3 2 6 مااستير

 3 1 3 1 1 1 3 دكتنرا 

 

 2010 /2009جة الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي ن على درون حاصلوطالب وافد

 الدرجة

قسم النحو 

والصرف 

 والعرض

قسم 

علم 

 اللغة

قسم 

الدراسات 

 األدبية

قسم 

البالغة 

والنقد 

 األدبي

قسم 

الشريعة 

 اإلسالمية

قسم 

الفلسفة 

 اإلسالمية

قسم 

 اإلسالمي

 -- -- 14 -- -- -- -- مااستير

 -- -- 6 -- -- -- -- دكتنرا 

 

 

 /2010بيان بإعداد الطالب المصريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعام 

2011 

 الدرجة
قسم النحو 

 والصرف

قسم 

علم 

 اللغة

قسم 

الدراسات 

 األدبية

قسم 

البالغة 

والنقد 

 األدبي

قسم 

الشريعة 

 اإلسالمية

قسم 

الفلسفة 

 اإلسالمية

قسم 

التاريخ 

 اإلسالمي

 1 4 5 -- 9 1 3 مااستير
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 2 1 -- 1 -- -- 2 دكتنرا 

 2011 /2010ن على درجة الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي طالب وافدون حاصلو

 الدرجة

قسم النحو 

والصرف 

 والعروض

قسم 

علم 

 اللغة

قسم 

الدراسات 

 األدبية

قسم 

البالغة 

والنقد 

 األدبي

قسم 

الشريعة 

 اإلسالمية

قسم 

الفلسفة 

 اإلسالمية

قسم 

التاريخ 

 اإلسالمي

 -- -- 12 -- 1 -- -- مااستير

 -- -- 10 -- -- -- -- دكتنرا 

ي لجامعبيان بأعداد الطالب المصريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعام ا

2011/ 2012 

 الدرجة

قسم النحو 

والصرف 

 والعروض

قسم 

علم 

 اللغة

قسم 

الدراسات 

 األدبية

قسم 

البالغة 

والنقد 

 األدبي

م قس

الشريعة 

 اإلسالمية

قسم 

الفلسفة 

 اإلسالمية

قسم 

التاريخ 

 اإلسالمي

 6 8 2 3 5 1 10 مااستير 

 2 2 -- -- 3 -- 11 دكتنرا 

 2012 /2011ن على درجة الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي طالب وافدون حاصلو

 الدرجة

قسم النحو 

والصرف 

 والعروض

قسم 

علم 

 اللغة

قسم 

الدراسات 

 األدبية

قسم 

البالغة 

والنقد 

 األدبي

قسم 

الشريعة 

 اإلسالمية

قسم 

الفلسفة 

 اإلسالمية

قسم 

التاريخ 

 اإلسالمي

 -- -- 22 -- -- -- -- مااستير

 -- -- 17 -- -- -- -- دكتنرا 
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ي لجامعبيان بأعداد الطالب المصريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعام ا

2012/ 20113 

 الدرجة

النحو  قسم

والصرف 

 والعروض

قسم علم 

 اللغة

قسم 

الدراسات 

 األدبية

قسم 

البالغة 

والنقد 

 األدبي

قسم 

الشريعة 

 اإلسالمية

قسم 

الفلسفة 

 اإلسالمية

قسم 

التاريخ 

 اإلسالمي

 1 2 10 2 2 -- -- مااستير

 -- -- 4 -- 2 1 6 دكتنرا 

 2013 /2012الجامعي ن على درجة الماجستير والدكتوراه للعام طالب وافدون حاصلو

 الدرجة

قسم النحو 

والصرف 

 والعروض

قسم 

علم 

 اللغة

قسم 

الدراسات 

 األدبية

قسم 

البالغة 

والنقد 

 األدبي

قسم 

الشريعة 

 اإلسالمية

قسم 

الفلسفة 

 اإلسالمية

قسم 

التاريخ 

 اإلسالمي

 -- -- 20 -- -- -- 3 مااستير 

 -- -- 19 -- 1 -- -- دكتنرا 

 لجامعيالمصريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعام ابيان بأعداد الطالب 

2013/ 2014 

 الدرجة

قسم النحو 

والصرف 

 والعروض

قسم 

علم 

 اللغة

قسم 

الدراسات 

 األدبية

قسم 

البالغة 

والنقد 

 األدبي

قسم 

الشريعة 

 اإلسالمية

قسم 

الفلسفة 

 اإلسالمية

قسم 

التاريخ 

 اإلسالمي

 5 8 12 1 5 2 4 مااستير

 2 3 5 7 1 1 2 دكتنرا 

 2014 /2013ن على درجة الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي طالب وافدون حاصلو

قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم النحو  الدرجة
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والصرف 

 والعروض

علم 

 اللغة

الدراسات 

 األدبية

البالغة 

والنقد 

 األدبي

الشريعة 

 اإلسالمية

الفلسفة 

 اإلسالمية

التاريخ 

 اإلسالمي

 -- -- 14 -- -- -- -- مااستير

 1 -- 15 1 -- -- -- دكتنرا 

 2015 /2014بيان إعداد الطالب المصريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعام 

 الدرجة

قسم النحو 

والصرف 

 والعروض

قسم 

علم 

 اللغة

قسم 

الدراسات 

 األدبية

قسم 

البالغة 

والنقد 

 األدبي

قسم 

الشريعة 

 اإلسالمية

قسم 

الفلسفة 

 اإلسالمية

قسم 

التاريخ 

 اإلسالمي

 2 7 9 -- 9 2 4 مااستير 

 5 2 4 3 1 1 4 دكتنرا 

 2015 /2014ن على درجة الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي طالب وافدون حاصلو

 الدرجة

قسم النحو 

والصرف 

 والعروض

قسم 

علم 

 اللغة

قسم 

الدراسات 

 األدبية

قسم 

البالغة 

والنقد 

 بياألد

قسم 

الشريعة 

 اإلسالمية

قسم 

الفلسفة 

 اإلسالمية

قسم 

التاريخ 

 اإلسالمي

 -- 2 19 -- -- -- -- مااستير

 -- -- 20 -- 1 -- -- دكتنرا 

 

ي لجامعبيان بأعداد الطالب المصريين الحاصلين على السنة التمهيدية للماجستير للعام ا

2014/ 2015 

 الدرجة

قسم النحو 

والصرف 

 والعروض

قسم 

علم 

 اللغة

قسم 

الدراسات 

 األدبية

قسم 

البالغة 

والنقد 

قسم 

الشريعة 

 اإلسالمية

قسم 

الفلسفة 

 اإلسالمية

قسم 

التاريخ 

 اإلسالمي
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 األدبي

 26 14 22 5 15 5 18 مصرييهللا 

 2 -- 114 -- -- -- -- وايديهللا

 2015 /2014بيان بإعداد الطالب الحاصلين على الدبلوم الخاص للعام الجامعي 

 الدراسات اإلسالمية دبلوم
دبلوم الدراسات األدبية 

 والنقدية
 دبلوم الدراسات اللغوية

12 3 -- 
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 رعاية الطالب بالكلية

 الط ب بالكلية بعدت أنلطة ايرتوتم رعاية 

 النلاط ا اتماعي والرح ت. أوال :

 النلاط الث ايي. ثانيا :

 النلاط الرياضي. ثالثا :

 النلاط الاني. رابعا :

 نلاط األسر. خامسا :

 نلاط الجنالة والخدمة العامة. سادسا :

 نادو العلنم. سابعا :

 صندوق التكافل االجتماعي

 انتساب( –)انتظام 

 يهدف صندوق التكافل االجتماعي بالكلية إلى:

 تح يق الضمان ا اتماعي بصنر  المختلاة مهللا ت ميهللا ورعاية ااتماعية للط ب. -1

ر ات وب سعاات الط بية بما يكال لكل طالب ا ستاادت مهللا ات  الخدمالمساامة يي تنايت الخدم -2
 رم ية.

العنائدددق التددي تناادددت الطدد ب وتحدددن  بيددنوم وبددديهللا العمددل علدددى حددل الملدددك ت وتخطددي  -3
 يي دراستوم بسبب عج  دأنلوم المالية.ا ستمرار 

 كيفية الحصول على اإلعانة من الصندوق:

 ب استمارت الحصن  على المساعدت.الت دم لرعاية الط ب بالكلية لسح -

 تستنيي البيانات األولية وتعتمد مهللا شئنن الط ب بالكلية. -

 استيااء المستندات المطلنبة مهللا الجوات المختصة. -

وتحديدد  ت ديم ا ستمارت مريق بوا المستندات المطلنبة لرعاية الط ب لاحصوا ومرااعتودا، -
 مدأ استح اق الطالب للعانة وننعوا.

ليدة ك اميع الطلبات على مجلس إدارت الصدندوق لي درر ندن  المسداعدت وقيمتودا المايتم عر -
 يي حدود ا عتمادات المتاحة.

 ويشترط لصرف أي نوع من أنوع المساعدات للطالب ما يأتي:

 أن يكنن الطالب نظاميا  م يدا  ب حدأ الارق بالكلية. -1

 أن يكنن الطالب مصرو الجنسية. -2

بدرر تيدي يرقتدت، مدا لدم يدر مجلدس ايدارت أن ظرويدت ا اتماعيدة  أن يكنن الطالدب مسدتجدا   -3
  رف المساعدت لت.

 أ  ي يد متنس  نصيب الارد يي أسرت الطالب عهللا الحد التو ي رر  مجلس ايدارت. -4

لحدد ا  يجنز أن يستايد الطالب الناحد بد كثر مدهللا ندنعيهللا مدهللا أندنا  المسداعدات  يدي حددود  -5
 يحدد  مجلس ايدارت. األقصى ل يمة المساعدات التو

 توزيع بونات التغذية:

 يتم صرف بونات للتغذية للطالب في جميع الفرق الدراسية بالشروط اآلتية:
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 أن يكنن الطالب أار  مدينة المنيا. -1

 أن يكنن الطالب مصرو الجنسية. -2

 أ  يكنن قد  درت ضد  أو قرارات ت ديبية اامعية. -3

 ر مهللا بنن ينميا .  يجنز أن يستايد الطالب الناحد ب كث -4

 يتم سحب البننات بالبطاقة بعد التـ كد مهللا عننان الطالب. -5

 تصرف بننات التغتية لط ب ا نتظام ي  . -6
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 االتحادات الطالبية

 تهدف االتحادات الطالبية إلى تحقيق ما يأتي:

 ت دلى ال ياتنمية ال يم الروحية واألأ قية والنعي النطني وال نمي بيهللا الط ب، وتعنيدام ع
 وإتاحة الارص لوم للتعبير عهللا آرائوم.

  لتددريس ابإ الرول الجماعية السليمة بيهللا الط ب، وتنثيق الرواب  بينوم وبيهللا أعضاء ايئة
 والعامليهللا.

 .اكتلاف منااب الط ب وقدراتوم ومواراتوم و  لوا وتلجيعوا 

 .تلجيع تكنيهللا األسر الط بية ودعم أنلطتوا 

 ب يي أدمة المجتمع.تنظيم اييادت مهللا طاقات الط  

 جيع تنااا وتلتنظيم األنلطة الرياضية وا اتماعية والكلاية والانية والث ايية وا رتاا  بمس
 المتانقيهللا ييوا.

 .تعنيد الط ب على الممارسة الديم راطية السليمة 

 .اكتلاف ال يادات الط بية و  لوا 

 شروط التقدم للترشيح لعضوية اتحاد الطالب:

 طالب مصرو الجنسية.أن يكنن ال 

 .أن يكنن الطالب متمتعا  بالخلق ال نيم والسمعة الحسنة 

 .أن يكنن الطالب مستجدا  يي يرقتت يير باق للعادت ييوا ألو سبب مهللا األسباب 

 .)أن يكنن الطالب مسددا  لرسنم ا تحاد  والمتضمنة الرسنم الدراسية 

 نة التي يرشخ ناست ييوا.أن يكنن مهللا ذوو النلاط الملحنظ يي مجا  عمل اللج 

 أ  يكددنن قددد سددبق الحكددم عليددت بع نبددة م يدددت للحريددة، أو ت ددرر إسدد اط عضددنيتت أو وقددف 
 عضنيتت ب حد ا تحادات الط بية ولجانوا.

ضدل ويتقدم الطالب لترشيح نفسه لعضدوية أي مدن اللجدان السدت التاليدة للمارسدة النشداط المف

 لديه، وهي:

  ت.اللجنة ا اتماعية والرح 

 .اللجنة الرياضية 

 .اللجنة الث ايية 

 .اللجنة الانية 

 .لجنة الجنالة والخدمات العامة 

 .لجنة األسر 

 اللجنة العلمية 

ومدا  ويحق للطالب ايد ء بصنتت إذا كان م يدا  بجدو  النداأبيهللا ويحمدل إثبدات شخصدية
 يايد سداد الرسنم الدراسية.
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 المكتبة

 لحاسب ايلي.تناد اميع المكتبات أمام مبنى ا -1

ت يسمخ باستخرا  بطاقدة ا سدتعارت لمددت شدور مدهللا تداريخ بدايدة الدراسدة كدل عدام مدع  دنر -2
 شخصية وبطاقة الطالب الجامعية.

لمنادند دأن  الطالب إلى مكتبة الكلية عليت أن يسجل اسدمت أو   يدي سدجل المتدردديهللا اعند  -3

ل سم الدتو م يتنات إلى اثمكتبة، يي مدأل اليي مدأل المكتبة، ثم يترك ما معت مهللا األمانات 

 يدي التخصدا الدتو يريدد ا طد  يريب ايط   على كتبت، وسديجد قائمدة ب سدماء الكتدب 

  مرتبة حسب ترتيب الكتب يدي ريدنف المكتبدة ثدم يبحدإ عدهللا رقدم الكتداب الدتو اأتدار ييت،
 ويجلس يي المكان المخصا ل ط   داأل المكتبة ليطالع الكتاب يي ادوء.

ن  عددهللا أن يتنادت إلددى المنظدف المسددئ يسددتعير الكتداب أددار  المكتبدة يعليددتإذا أراد أن أمدا   -4

اسددتمارت  ا سدتعارت الخارايددة، لي ددنم ب تمددام إاددراءات ا سددتعارت، بكتابددة بيانددات الكتدداب يددي

تعارت ا سددتعارت والتنقيددع با سددت م، ثددم يددرد الكتدداب بعددد المدددت التددي يحدددداا منظددف ا سدد

تددد أر عدددهللا المنعدددد المحددددد حتدددى   يعدددرك ناسدددت لع نبدددة الحرمدددان مدددهللا الخارايدددة، و  ي
 ا ستعارت.

 التليانن ودوء، وعدم التحدث أثناء ا ط  ، وإي قلالمكتبة تويب بالط ب المحايظة على ا -5

دارت المحمن  إن واد  وذلك للمحايظة على حق الجميع يي ا ط   يي ادوء واستيعاب، وإ
ااووم الع بدات التدي تدن ليات الط ب وشكناام وتعمل علدى تدتلراحدائما باقتالمكتبة ترحب 

يدة يهللا علدى كال رت اء بالعملية التعليمية، وتح يق األاداف الم منلة لكل ط ب العلدم والبداحث
 المستنيات العلمية.

ايت أضدع ةوالكتاب التو يا د مدهللا طدرف الطالدب يلتد م بدديع ثمدهللا الكتداب بايضداية إلدى ث ثد -6
 علرت يي المائة مصاريف إدارية حسب نا  ئحة المكتبة. بايضاية إلى

 ( كتاب.24300عدد الكتب المناند بالمكتبة حنالي   -7

 قاعات( ل ط  . 9يناد بالمكتبة عد   -

 ( يرية.15  ايناد بو -

 ( رسالة.325عدد الرسائل العلمية بوا حنالي   -

 ( كتابا .225كتب اللغة اينجلي ية   -

 سنوات القيد

 طد ب الب أن يب ى بالارقة أكثر مهللا سنتيهللا، ويجدنز لمجلدس الكليدة التدرأيا لل  يجنز للط

 تي الم ررايالتيهللا قضنا بارقتوم سنتيهللا يي الت دم إلى ا متحان مهللا الخار  يي السنة التالية 
 ط ب الارقة األولى. التي رسبنا ييوا، وذلك ييما عدا

 يهللا الارقدة قبدل النوائيدة بار دت يجنز لمجلدس الكليدة عد وت علدى مدا ت ددم التدرأيا لطد ب
 إضاييتيهللا للت دم إلى ا متحان مهللا الخار .

 إذا تخلددف الطالددب عددهللا دأددن  ا متحددان بعددتر قوددرو ي بلددت مجلددس الكليددة يدد  يحسددب ييابددت 

سدة الدرا سدنناترسنبا ، بلدرط أ  ي يدد التخلدف عدهللا ير دتيهللا متداليتيهللا أو متادرقتيهللا أد   
  رار مهللا مجلس الجامعة منخ ير ة ثالثة للطالب.بالكلية، ويجنز يي حالة الضرورت ب

 . يعد الطالب المتغيب عهللا ا متحان بدون عتر م بن  راسبا  بت دير ضعيف ادا 
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 العقوبات التأديبية:

 يعد مخالاة كل إأ   بال نانيهللا واللنائخ والت اليد الجامعية وعلى األأار

o   المخلة بنظام الكلية أو المنل ت الجامعية.األعما 

o ر عهللا حضنر الدروس والمحاضراتأو التحريض عليت أو ا متنا  لمديعطيل الدراسة ت 
 المناظبة عليوا.بواألعما  الجامعية األأرأ التي تنا اللنائخ 

o كل يعل يتندايى مدع اللدرف والكرامدة أو يخدل بحسدهللا السدير والسدلنك داأدل الجامعدة أو 
 أاراوا.

o يت.يت وكل ية يي ا متحان أو اللرو  كل إأ   بنظام ا متحان أو الودوء ال زم ل 

o  أو تبديداا.كل إت ف للمنل ت واألاو ت أو المناد أو الكتب الجامعية 

o  ت أو ا شتراك ييوا بدون ترأيا سدابق مدهللا السدلطاكل تنظيم للجماعات داأل الجامعة

المختصددة.تنزيع النلددرات أو إ دددار ارائددد ب يددة  ددنرت بالكليددات، أو امددع  الجامعيددة
 ت بدون ترأيا سابق مهللا السلطات الجامعية المختصة.تنقيعا

o  و األدب.أا عتصام داأل المباني الجامعية أو ا شتراك يي مظاارت مخالاة للنظام العام 

o د كل طالب يرتكب يلا  يي امتحان أو شروعا  ييت ويضب  يدي حالدة تلدبس يخرادت العميد

رأ ب، أمدا يدي األحدنا  األأدمجلس ت ديأو مهللا يننب عنت مهللا لجنة ا متحان ويحا  إلى 

درادة الت ديب، ويترتب عليت بط ن ال الكلية أو مجلسييبطل ا متحان ب رار مهللا مجلس 
 العلمية إذا كانت قد منحت قبل كلف الغة.

o هللا لنوددائي مددااة أو كتابددة أو اينددتار وتنتوددي بالاصددل ااتبدددأ الع نبددات الت ديبيددة بالتنبيددت شدد

علددر ع نبددة ت ديبيددة، يخددتا عميددد الكليددة بتطبيددق اامعددات الجمونريددة مددرورا  بددث ث 

، النوائي الثماني األولى منوا، ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر يي ال رار الصادر بالاصل
 بعد مضي ث ث سننات على األقل مهللا تاريخ  دور ال رارات.
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 االعتذار عن عدم دخول االمتحان

 ألسباب مرضية: (أ

 لمرضددى أدددار  الكليدددة عدددا المرضدددى بالمستلددداى عدددم ع دددد لجددان ا متحاندددات للطددد ب ا
 الجامعي، وذلك لحا ت العمليات الجراحية العاالة والكسنر والن دت.

 يجنز قبن  األعدتار المرضدية التدي تدرد للكليدة مدهللا أدار  الجمونريدة ل عتدتار عدهللا دأدن  

اا قبل امتحان نواية العام الدراسي، بلرط اعتماداا مهللا ال نصلية المصرية المختصة وورود
  .أو أثناء ا متحان

  اللنائخ بدعدم السمال بدأن  ا متحان للط ب التيهللا ت يد نسدبة ييدابوم علدى النسدبة الم دررت

 الداألية للكليات ي ذا كان الغياب بعتر م بن  ي  تعد سنة رسنب.

 للط ب على النحن التالير ةدات المرضيات دم اللو 

  ييهللا.  يعتد ب و شوادات طبية مهللا أطباء أصن -1

عتمددت مة الحا ت المرضية وت رير الحالة بلوادات طبية نيي نم المستلاى الجامعي بمعا -2
 مهللا المستلاى أو مهللا ال نمسينن الطبي العام.

راسة ية طنا  سننات الدة لكل طالب لمتابعة حالتت الصحيت نم الكليات بعمل بطاقة  ح -3
 هللا.م ابل انيوي

 خاصة بعد تجميعهم بسجن المنيا العمومي. تعقد للطالب المتحفظ عليهم أمنيا  لجان (ب
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 سات:التمضوابط التقدم لال

 لتماس يي منعد أقصا  ستنن ينما  مهللا تاريخ إع ن النتيجة.يتم ت ديم ا  -

ة يدي تديمقلتماسات ب ذن ديع ب يمة أمسيهللا انيت وطابع ب يمة أمسيهللا انيودا ، وتسدترد ت دم ا  -
 لتماس.حالة إذا ما كان للطالب حق يي ا 

 لتماس عهللا طريق شبكة المعلنمات  اينترنت(.يعلم الطالب بنتيجة ا  -
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 يدة بالكلية:دالبرامج الج

 برامج بدأت القبول هذا العام:

 راثيدق التدبرنامس التعليم الماتنل يمنخ دراة الليسانس يي العلدنم العربيدة وايسد مية وتح  -أ

 و الددبلنمعلدى الثاننيدة العامدة أ  بل اميع الط ب الحا ليهللاوان بنظام الساعات المعتمدت وي

ختلادة  بدل الطلبدة الماصدنليهللا مدهللا الكليدات المسدننات، كمدا ي 5الاني للتيهللا مر على تخراوم 

مس يمكدهللا لتحداق بودتا البرنداتوا مرات الرسنب لمددت عداميهللا، ول يير دار العلنم التيهللا استنا
 التنات إلى مكتب المنسق األكاديمي للتعليم الماتنلر

 عبد الرحيم محمدأ.د/ محمد 

 أو مسئولي شئون الدارسين :     

 أ. إيمان نااي عبد المنعم. –أ. وائل نبيل أنس 

 ر2017 /م 2016برامس اعتمدت وستبدأ مهللا العام ال ادم إن شاء    -ب

ليهللا دراة المااستير والدكتنرا  يدي تح يدق التدراث والبرديدات وت بدل اميدع الطد ب الحا د -1
 أو عربية يي كاية التخصصات.مصرية ات على مسا ت عليا مهللا اامع

علددى   بددل اميددع الطدد ب الحا ددليهللايبرنددامس األحددنا  اللخصددية والم ذونيددة اللددرعية، و -2
 األزارية وكليات ايداب واللغة العربية. مسا ت عليا مهللا أريجي الكليات

 .مهللا أع م الكلية وقاماتوا  برنامس الخطابة والدعنت المعا رت -3

لي أ المحأعضاء ايئة التدريس ممي ت لوم مكانتوم العلمية على المستنتضم الكلية نخبة مهللا 

 روالعالمي إذ منوم الحا ل على دراات علمية مهللا أ   بعثات يي أوروبا وأمريكا  

   وامرنريةومنوم أساتتت يي لجان ترقيات األساتتت واألساتتت المساعديهللا على مستنأ الجمو

 ى الجمهورية:أعضاء لجان ترقية األساتذة على مستو -

 أ.د/ محمد عبد الرحمهللا الريحاني. (1

 أ.د/ ممدول محمد عبد الرحمهللا. (2

 أعضاء لجان ترقية األساتذة المساعدين على مستوى الجمهورية: -

 .محسب أ.د/ محيي الديهللا عثمان (3

 أ.د/ أحمد عارف حجازو. (4

 األساتذة المساعدين على مستوى الجمهورية:األساتذة و أعضاء لجان ترقية  -

 شرف الديهللا أطاب. أ.د/ محمد (5

 أ.د/ محمد عبد الرحيم محمد.  (6
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 تجنيد الطالب 

 يجددنز ت ايددل الخدمددة العسددكرية ايل اميددة لطلبددة كليددات اامعددات امونريددة مصددر العربيددة -1

  يتدرت والمعااد العليا والمدارس وما يي داأل الجمونرية، بلرط أ  ي يد سهللا الطالدب أد 
 الت ايل على ثمانية وعلريهللا عاما .

األحدنا   لغ سهللا الطالب يي الارقة النوائية الحد األقصى اسدتمر ت ايدل تجنيدد  يدي اميدعإذا ب -2

 ناسدوم إلدىإلى نواية العام الدراسي، وعلى الطلبة المسال تجنيدام يي اميع األحدنا  ت دديم أ

يا  توم تجنيددمنط ة التجنيد والتعبئة المختصة أ   ث ثيهللا ينما  مهللا تاريخ زوا  السبب لمعامل
 يستح نن.بما 

يدي  على عمداء الكليات والمعااد ومديرو ونظار المعااد والمدارس ومراك  التدريب ومدهللا -3

لكلية أو احكموم  قنا ل الدولة يي الخار ( إب غ منط ة التجنيد والتعبئة باصل الطالب مهللا 

علدى  أو المدرسة أو مرك  التدريب التو أالت أدمتت بسدبب التحاقدت بودا أو حصدنلت دالمعو
 سال الدراسي أو مجرد بلنيت السهللا.الم

يب   يجددنز أن يلتحددق أو طالددب ب حدددأ الكليددات أو المعااددد أو المدددارس أو مراكدد  التدددر -4

قدة ام   بطاحيكهللا  لم مابالجمونرية أو ينتسب إليوا أو يب ى ييوا بعد إتمامت سهللا الثامنة علرت 
 الخدمة العسكرية والنطنية.
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 :نذ إنشائها حتى اآلنعمداء الكلية والمشرفون عليها م

 الفترة االسم م

 م1985 – 1982 أ.د/ عبد الخالق محمند 1

 م1986 – 1985 أ.د/ عبد الوادو الجنارو 2

 م1990 – 1986 أ.د/ عبد الحميد إبراايم 3

 م1994 – 1990 إبراايم عبد الرحمهللاأ.د/  4

 م1995 – 1994 أ.د/ ماار مصطاى كامل 5

 م1997 – 1995 مأ.د/ عبد الحميد إبرااي 6

 م2000 – 1997 أ.د/ محانظ ع ام 7

 م2004 – 2000 أ.د/ محي الديهللا محسب 8

 م2009 – 2004 أ.د/ محمد عبد الرحيم محمد 9

 م2011 – 2009 أ.د/ نعمة على مرسي 10

 م2011 أ.د/ عبد المنعم السيد أحمد 11

  2015 أ.د/ محمد عبد الرحيم محمد 12

 2015 الريحانيمهللا أ.د/ محمد عبد الرح 13
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 المؤتمرات التي عقدتها الكلية:

 م.1987 عامد األدب العربي "طت حسيهللا" يالموراان السننو لعم -

 م.1998مستمر أع م الصعيد األو  "ايمام ال رطبي" عام  -1

 م.1999مستمر أع م الصعيد الثاني "رياعة الطوطاوو" عام  -2

 م.2000نو" عام سنم الصعيد الثالإ "اما  الديهللا ايمستمر أع  -3

 م.2001المستمر السننو للكلية  انية مصر الث ايية "الخطاب والت ويل"( عام  -4

 مية"( وايسدالعلدنم العربيدة المستمر السننو للكلية  يخر الديهللا الرازو "أسس النظرية يدي  -5
 م.2002عام 

 م.2003المستمر السننو للكلية  دور ملرو  مكتبة األسرت يي البنية الث ايية لمصر(  -6

ع رابطدة مدالمستمر الددولي األو   مندااس التجديدد يدي العلدنم ايسد مية والعربيدة( بالتعداون  -7
 م.2005الجامعات ايس مية عام 

رابطدة  المستمر الددولي الثداني  المستلدرقنن والدراسدات العربيدة وايسد مية( بالتعداون مدع -8
 م.2006الجامعات ايس مية عام 

 السدنة بديهللانم ايسد مية والعربيدة وقضدايا ايعجداز يدي ال درآن والمستمر الدولي الثالإ  العل -9
 م.2007التراث والمعا رت(، بالتعاون مع رابطة الجامعات ايس مية عام 

ة مدع رابطد المستمر الدولي الرابدع  الث ايدة العربيدة ايسد مية النحددت والتندن ( بالتعداون -10
 م.2008الجامعات ايس مية عام 

ون مدع امس  إسدوام العلمداء المسدلميهللا يدي الحضدارت العالميدة( بالتعداالددولي الخدالمستمر  -11
 م.2009الجامعات ايس مية عام  ةرابط
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 مهمة للطالبتليفونات 

 رقم الهاتف االسم م

1 
 2334646 رئيس الجامعة

 ف 2342601

 2363544 نائب رئيس الجامعة للئنن التعليم والط ب 2

3 
ات العليددددا الدراسدددنائدددب رئددديس الجامعددددة للدددئنن 

 والبحنث
2348535 

 2353379 نائب رئيس الجامعة للئنن البيئة والمجتمع 4

 2364524 كلية دار العلنم 5

 2366091 عميد كلية دار العلنم 6

 2358488 أميهللا عام الجامعة 7

 (220 داألي  2359606 مدير مكتب أ.د/ رئيس الجامعة 8

 (227 داألي  2372261 ايدارت العامة للئنن التعليم والط ب 9

 (347 داألي  2372261 ايدارت العامة لرعاية اللباب 10

 (345 داألي  2347762 ايدارت العامة للخدمات الطبية 11

 (321 داألي  2366239 ايدارت العامة للمدن الجامعية 12

13 
 داأل الحرم الجامعي2366258 مدينة الطالبات

 ايأصاص 2363076

 2366203 ة مدينة الطلب 14

 (314 داألي  2364430 ايدارت العامة للمكتبات 15

 (373 داألي  2372265 مرك  سنزان مبارك للاننن وايداب 16

 (388 داألي  2369171 مرك  الحاسب ايلي 17

 (311 داألي  2370470 مرك  الحاسب العلمي "وحدت اينترنت" 18
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 الفهرس

 رقم الصفحة الموضوع م

  سيد األستاذ الدكتنر/ رئيس الجامعةكلمة ال 1

  كلمة السيد األستاذ الدكتنر/ عميد الكلية  2

  اامعة المنيا يي سطنر 3

  إدارت الكلية  4

  ال رار النزارو ب  دار ال ئحة الخا ة بالكلية  5

  األقسام الخا ة بالكلية 6

  األقسام العلمية بالكلية 7

  والعاملنن بوااألقسام ايدارية بالكلية  8

  عداد الخريجيهللا بالكلية بيان ب  9

10 
هللا الحا ددليهللا علددى دراددة يبيددان ب عددداد البدداحثيهللا المصددري

 المااستير والدكتنرا 
 

11   

12 
بيدددان ب عدددداد البددداحثيهللا النايدددديهللا الحا دددليهللا علدددى درادددة 

 المااستير والدكتنرا 
 

13 
بيدددددان ب عدددددداد البددددداحثيهللا المسدددددجليهللا لدرادددددة المااسدددددتير 

 دكتنرا وال
 

14 
يددديهللا المت دددميهللا للحصددن  علددى انالطدد ب البيددان ب عددداد 

 السنة التمويدية للمااستير 
 

  رعاية الط ب 15

  ا تحادات الط بية 16

  المكتبة  17

  سننات ال يد 18

  الع نبات الت ديبية  19

    ا متحاننا عتتار عهللا دأ 20

  تجنيد الط ب 21

  لملرينن عليوا منت إنلائوا حتى اينعمداء الكلية وا 22

  المستمرات التي ع دتوا الكلية 23

  تلياننات مومة للطالب 24

  الاورس 25

 


