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 يقذيــــــخ

 

ميح م نيؽ ميؽ كنيحلة ات يلحا لل يحإ م يح اهيل  ىليي  تسعى كلية السييحةة االنايحدإ ىليى االرت يحل محلع ليية اليعلي يية ىليى    يى 
امييؽ   ييا مؾااليية اليظييؾرات العحل ييية ايي  م ييحالت السيييحةة االناييحدإ  ييؾال مييؽ  حةييية   .هيياح ة السيييحةة االناييحدإ ايي  العييحلؼ

ال  ييارات اللرا ييية  ا الل ييؾث العل يييية ا ييل ارتييرت الوليييية حيياارة تظييؾعا ليييؾالي اللرا ييحت العليييح محلوليييية م ييح حؾاايي  اليظيييؾرات 
ل يوحملية لليظيؾعا االي يلحا اليشه م يللع اليعلييؼ ايى العحل ية ا  م حل اللرا حت العليح االل ا العل   اذلػ لخلمة ال اغؾمة ا

 .    ال حمعحت العحل ية

 

 انكهيخ تطىر إنشبء 

  اض  لى م لس  حمعة اإل نالرعة اواة ى  حل كلية السيحةة االناحدإ 1981اى  حم . 

  مإ  حل كلية السيحةة االناحدإ 1983لساة ( 139)هلر ال اار ال  لؾره ر ؼ  1981اى  حم. 

  تؼ ااييحح كلية السيحةة االناحدإ اإ بلن بلل الع ا ايلح 1983اى  حم. 

 

 انكهيخ أهذاف 

 :تذقيقب نرسبنخ انكهيخ تى تذذيذ األهذاف اآلتيخ

 .تؾايا البيئة الا ؾذ ية للع لية اليعلي ية االل ثية -1

 .االليزام بيظبيق معححيا ال ؾدة -1

  .زعحدة ال لرة الياحاسية لظبلب الولية -3

 .ال سي اة ل لرات   ضحل لية اليلرعس امعحا يلؼاليا ية  -4

 .اد    اا يث حرع اى تا ية ال  ي ع  تظؾعا الل ا العل ى -5

 .تظؾعا  بل حت ال اااة اخلمحت تا ية البيئة اخلمة ال  ي ع -6
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 ثبنكهيخ تطىر انهىائخ انذاخهيخ 

 

محلبلل يية اليانيشميية ل ييح ؾن تاغيييؼ ال حمعييحت ايي   1983لسيياة ( 139)هييلر  يياار رليييس ال  لؾرعيية ر ييؼ  1983اييى  ييحم  - -2
 .البلل ة اللاخلية لولية السيحةة االناحدإ  لؾرعة م ا العابية م ي بل  لى 

 .ولية السيحةة االناحدإلبيعلحا الل ة اللرا حت العليح  1988لساة ( 471)هلر ال اار الؾزاره ر ؼ  1988اى  حم  -1
 (.11)هلرت البلل ة ال لحلة لولية السيحةة االناحدإ محل اار الؾزاره ر ؼ  1991اى  حم   -3

 .بيعلحا الل ة اللرا حت العليح لولية السيحةة االناحدإ 1993لساة ( 156)هلر ال اار الؾزاره ر ؼ  1993اى  حم   -4
 االخحص بيعلحا البلل ة اللاخلية للولية( 911)هلر ال اار الؾزاره ر ؼ  1996اى  حم   -5

محهيييلار البلل ييية اللاخليييية لوليييية السييييحةة االنايييحدإ  حمعييية اإل ييينالرعة ( 78)هيييلر ال ييياار اليييؾزاره ر يييؼ  1118اييي   يييحم  -6
 .ل اةلة اللرا حت العليح باغحم السح حت ال عي لة اال اارات ال عللة للح

 .بيعلحا الل ة اللرا حت العليح باغحم السح حت ال عي لة( 4751)ؼ هلر ال اار الؾزاره ر  1116اى  حم  -7
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 :انكهيخرؤيخ ورسبنخ 
 

 انرؤيخ 

١٠ٓ زٛؼ١ٍُ اٌغ١بؽٝ ػٍٝ اٌّغز١ّض فٝ ِغبي اٌزٌش٠بدح اٌؼ١ٍّخ ٚاٌٝ اذس٠خ ئٌٕعبِؼخ االعى - بدقٕغؼٝ و١ٍخ اٌغ١بؽخ ٚاٌفر

 .ٚاٌذٌٚٝاٌّؾٍٝ 
 

 انرسبنخ 

بي غٝ  فٝ ا١ٌّّإللٍاؾٍٝ ٚق اٌؼًّ اٌّٛخذَ عرادس ٛأ١ً٘ ورثاػذاد ٚ خذس٠ٕعبِؼخ االعى -بدق ٍٕزضَ و١ٍخ اٌغ١بؽخ ٚاٌفر

١ّض ثّب ٠غُٙ فٝ خذِخ زٝ  ِّسح ٚثؾش ػٍٛطزؼ١ّ١ٍخ ِرمذِٗ ِٓ  ثشاِظ ربد اٌغ١بؽٝ ِٓ خالي ِب شٝ ٚاالسلذٕاٌغ١بؽٝ ٚاٌف

  .بػخ اٌغ١بؽخٕع ثظّٛغ ٚإٌٙغز١ّخ اٌّرٕٚ
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 :واألقسبو انعهًيخ كهيخ انسيبدخ وانفنبدقنانرقى انكىدي 

 5  كهيخ انسيبدخ وانفنبدق (051)

 2 :تيوؾن الولية مؽ األ سحم العل ية اليحلية :األقسبو انعهًيخ 

  2  سؼ اللرا حت السيحةية (02)

  1  سؼ اللرا حت النالقية (01)

  3  سؼ اإلرشحد السيحة  سؼ  (03)

 :كىد انجرنبيج 

 بد ِمشساد اٌذثٍِٛوٛد  600

    اٌّبعغز١ش ِمشساد دسعخ وٛد 700

    اٌفٍغفخدوزٛساٖ  ِمشساد دسعخ وٛد 100

 

 لغُ اٌذساعبد اٌغ١بؽ١خ
 :اعلخا ا  اخي حه  تلرعس ال  ارات اإ اال الل ؾث ا  ال  حالت اليحلية

ى ي حدمحت السيحةة االناحدإ ا اإدارة ال ا آت   ح يحت السيحةة االيا ية السيحةية االيخظيط السيحة  االيسؾعق السيحة  ا 
السيحةية ا   حل شاكحت السيحةة االسنا اات حهحت السيحةة اللالية االلاخلية ا ينؾلؾ ية الع بلل االي اععحت السيحةية ا غؼ 

ة السيحةية ال علؾمحت السيحةية ادرا ة  لاى ال  اا حت السيحةية اال غاافيح السيحةية ا اإلة حل السيحة  اال  ح ل
 .االعبل حت العحمة االيااعج السيحةى

 

 لغُ اٌذساعبد اٌفٕذل١خ
 :اعلخا ا  اخي حه  تلرعس ال  ارات اإ اال الل ؾث ا  ال  حالت اليحلية

اإدارة  ىدارة الناحدإ ا ىدارة ال اى السيحةية اإدارة ال ؾدة النالقية اإدارة  ظحع الغاف اإدارة ال ؾارد الل اعة ا ال  ح لة النالقية
األغشمة اال  اابحت اإدارة ال ظح ؼ اإدارة ال ؤت اات االيسؾعق النال ى االل حمة ااإل بلن النال   ا تخظيط الناحدإ اال اى 
 .السيحةية االي ليزات النالقية ا غؼ ال علؾمحت النالقية االي اععحت النالقية اا ي حدمحت الناحدإ ا درا حت ال لاى النالقية

 

 اٌغ١بؽٟلغُ اإلسشبد 
 :اعلخا ا  اخي حه  تلرعس ال  ارات اإ اال الل ؾث ا  ال  حالت اليحلية

تحرعخ م ا اآثحرهح ا  الع ؾر ال خيلنة، اللمح ة ااألدب ال  اه ال لمؼ، اللغة ال  اعة ال لم ة، تحرعخ م ا ال لحا 
 .ناؾن االع حرة ا  الع ؾر ال خيلنةاال عحها امعحل لح ال لحثة اال عحهاة، اإلرشحد السيحة  محللغحت ال خيلنة، ال
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 انجبة االول انقىاعذ االسبسيخ
 ِبدح 

(2) 
 :انسيبدخ وانفنبدق كهيخهس تًنخ جبيعخ اإلسكنذريخ انشهبداد وانذرجبد انعهًيخ انتبنيخ ثنبء عهً اقتراح يج

 .١ٍبٍذساعبد اٌؼا١ٌّٕٙخ ٌ بدذثٍِٛاٌ -2

 .اٌّبعغز١شدسعخ  -1

 .اٌفٍغفخدوزٛساٖ دسعخ  -3
 ِبدح 

(1) 
 :يىاعيذ انذراسخ

 .أعجٛع دساعٟ شبًِ االِزؾبٔبد ٠25جذأ اٌغجذ اٌضبٌش ِٓ عجزّجش ٌّٚذح : فظً اٌخش٠ف -2

 .أعجٛع دساعٟ شبًِ االِزؾبٔبد ٠25جذأ اٌغجذ اٌضبٟٔ ِٓ فجشا٠ش ٌّٚذح : فظً اٌشث١غ -1

 .االِزؾبٔبدأعبث١غ دساع١خ شبٍِخ  ٠1جذأ اٌغجذ األٚي ِٓ ١ٌٛ٠ٛ ٌّٚذح : فظً اٌظ١ف-3
 ِبدح 

(3) 
 :نظبو انذراسخ

وّب . عبػخ ِؼزّذح ٌىً فظً 26ـ ٠ُغّؼ ٌٍطبٌت ثبٌزغغ١ً فٟ فظٍٟ اٌخش٠ف ٚاٌشث١غ فٟ ػذد ِٓ اٌغبػبد ال ٠ض٠ذ ػٓ  2

ٚال رؾزغت عبػبد رغغ١ً .عبػبد ِؼزّذح 6 ٠غّؼ ٌٍطبٌت اٌزغغ١ً فٟ فظً اٌظ١ف فٟ ػذد ِٓ اٌغبػبد ال ٠ض٠ذ ػٓ

 .اٌشعبٌخ ػّٓ ٘زٖ اٌغبػبد
 ِبدح 

(4) 
 :انسبعخ انًعتًذح

 :اٌغبػخ اٌّؼزّذح ٟ٘ ٚؽذح ل١بط ٌزؾذ٠ذ ٚصْ وً ِمشس فٟ اٌفظً اٌذساعٟ اٌٛاؽذ، ٚ٘ٝ رؼبدي

 .عبػخ دساع١خ ٔظش٠خ ٚاؽذح فٟ األعجٛع -2

 .أٚ عبػز١ٓ رطج١م١ز١ٓ -1

 .ا١ٌّذا١ٔخ فٟ األعجٛع ؽٛاي اٌفظً اٌذساعٟ أٚ أسثغ عبػبد ِٓ اٌزذس٠جبد -3

 

 ِبدح 

(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :انشروط انعبيخ نهقجىل وانتسجيم

ا١ٌٍغبٔظ ِٓ ئؽذٜ اٌغبِؼبد اٌّؼزشف ثٙب ِٓ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد / ٠مجً اٌطبٌت اٌؾبطً ػٍٝ دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط

 .اٌمجٛي ثىً ثشٔبِظٌٍذساعخ ثجشاِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ئرا أعزٛفٟ ششٚؽ 

وبٔذ ٌّغّٛػخ ِٓ اٌطالة اٚ ٌىً أ ـ اْ ٠غزٛفٝ اٌطبٌت ششٚؽ االخز١بس اٌزٝ ٠ؼؼٙب وً لغُ ػٍّٝ ػٍٝ ؽذح عٛاء1

 .ؽبٌخ رذسط ثزارٙب ٚاْ ٠ؾظً ػٍٝ ِٛافمخ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض ِٚغٍظ اٌى١ٍخ

 .اٌذساعبد اٌؼ١ٍبـ أْ ٠غزٛفٟ اٌطبٌت اٌّغزٕذاد ٚإٌّبرط اٌّطٍٛثخ فٟ ئداسح 3

ٚئرا ٌُ ٠مُ اٌطبٌت ثزغغ١ً ِمشساد فٟ أٚي ِمشس ِٓ اٌّمشساد اٌذساع١خ  ربس٠خ رغغ١ً ـ ربس٠خ رغغ١ً اٌطبٌت ٠جذأ 4ِٓ

 .أٚي فظً دساعٟ ثؼذ رغغ١ٍٗ ٠ٍغٟ اٌزغغ١ً ٌٗ

ٚسئ١ظ ِغٍظ اٌمغُ ـ ٠خزبس اٌطبٌت اٌّمشساد إٌّبعجخ ٠ّٚأل ّٔٛرط رغغ١ً ِمشساد ٠ٚؼزّذٖ ِٓ اٌّششذ األوبد٠ّٟ  5

 .ٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ ٌٗة ىٟ ٠غّؼ ٌٍطبٌت ثبٌؾؼٛس ٚؽغبـ اٌزغغ١ً ششؽ أعبعٟ ٌ 6
 .اٌذساع١خ خالي اٌّٛاػ١ذ اٌّمشسح شس ئال ثؼذ عذاد اٌشعَٛـ ال ٠ؼزجش اٌطبٌت ِغغالً فٟ أٞ ِم 7
ِٓ فظٍٝ اٌخش٠ف ٚاٌشث١غ أٚ  األعجٛع اٌضبٟٔلجً ٔٙب٠خ اٌّمشساد اٌطبٌت اٌزٞ ال ٠مَٛ ثأٙبء ئعشاءاد رغغ١ً -1

 .اٌظ١فٟ ال ٠ؾك ٌٗ ؽؼٛس اٌّؾبػشادً األعجٛع األٚي ِٓ اٌفظ

 

 

 

 

 

 ِبدح 

(6) 

 :قىاعذ دراسخ يقرر

وزٌه ٌٚفزؼ أٞ ثشٔبِظ ٠مشس ِغٍظ اٌى١ٍخ ثؼذ أخز سأٜ ِغبٌظ األلغبَ اٌّخزظخ اٌؾذ األدٔٝ ٌؼذد اٌطالة اٌّمج١ٌٛٓ ـ 2

 .ػذد اٌطالة اٌّغّٛػ ثمجٌُٛٙ ثىً ِمشس دساعٝ

٠ؼ١ف أٞ ِمشس لجً ٔٙب٠خ األعجٛع اٌضبٟٔ ِٓ ثذا٠خ اٌذساعخ ثفظٍٝ اٌخش٠ف ٚ اٌشث١غ أٚ / ٠ؾك ٌٍطبٌت أْ ٠ؾزفـ 1

ثٕٙب٠خ األعجٛع األٚي ِٓ فظً اٌظ١ف ٚرٌه ثؼذ ئعز١فبء ئعشاءاد اٌؾزف أٚ اإلػبفخ فٝ ئعزّبسح رغغ١ً اٌّمشساد  

ٌذساعٟ اٚ ٠غزخذَ فٟ ؽغبة ِؼذٌٗ ٚئػزّبد٘ب ِٓ اٌّششذ األوبد٠ّٟ ، دْٚ أْ ٠ظٙش اٌّمشس اٌزٞ رُ ؽزفٗ فٟ عغٍٗ ا

 .اٌزشاوّٝ 
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 ِبدح 

(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ ٠غّؼ ٌٍطبٌت ثبالٔغؾبة ِٓ اٌّمشس اٌذساعٟ لجً ٔٙب٠خ األعجٛع اٌضبٟٔ ػشش ِٓ ثذا٠خ فظٍٟ اٌشث١غ ٚاٌخش٠ف أٚ  3

، أعزبر اٌّبدح٠خطش ٚاألعجٛع اٌغبدط ِٓ اٌفظً اٌظ١فٟ ثؼذ رؼجئخ  ّٔٛرط االٔغؾبة ٚاػزّبدٖ ِٓ اٌّششذ األوبد٠ّٟ 

٠ٚشطذ ٌٍطبٌت رمذ٠ش ِٕغؾت  اؽزغبة ِؼذٌٗ اٌفظٍٝػٕذ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ال رؾغت ٌٍطبٌت عبػبد ٘زا اٌّمشس ٚ

Withdrawal (W)  فٟ عغٍٗ اٌذساعٟ ٌٍّمشس. 

فارا رغبٚصد . ػٍٟ األلً ِٓ اٌغبػبد اٌزذس٠غ١خ ٌٍّمشس% 75ال٠غّؼ ٌٍطبٌت ثذخٛي اإلِزؾبْ إٌٙبئٟ ئال ئرا ؽؼش ـ 4

 اإلِزؾبْ إٌٙبئٟ اٌفظٍِٟٓ ِغّٛع ػذد اٌغبػبد اٌزذس٠غ١خ ٌٍّمشس ٠خطش اٌطبٌت ثؾشِبٔٗ ِٓ دخٛي % 15ٔغجخ غ١بثٗ 

ِٓ اٌشاثغ ٚاٌضبِٓ ٚاٌضبٟٔ ػشش زؼبسف ػ١ٍٙب ٚرٌه ػمت األعجٛع ثبٌطشق اٌمب١ٔٛٔخ اٌّ صالس ِشاد ٚرٌه ثؼذ ئٔزاسٖ 

٠ٚؼمت اإلٔزاس اٌضبٌش لشاس ِغٍظ ٚاٌغبدط فٟ اٌفظً اٌظ١فٟ اٌضبٟٔ ٚاٌشاثغ اٌخش٠ف ٚاٌشث١غ ٚػمت األعجٛع فظٍٟ 

ً اٌى١ٍخ ثؾشِبْ اٌطبٌت ِٓ دخٛي اإلِزؾبْ  ً ئعجبس٠ب ً ئٔغؾبثب ( FW)ّمشس آٌِ ٠ٚشطذ ٌٗ فٟ عغٍٗ اٌذساعٟ ِٕغؾجب

Forced Withdrawal 

ئرا رؼزس ػ١ٍٗ دخٛي االِزؾبْ إٌٙبئٟ ٌّمشس أٚ ئرّبَ  Incomplete( I)٠ؾظً اٌطبٌت ػٍٝ رمذ٠ش غ١ش ِىزًّ ـ 5

شش٠طخ أْ ٠ىْٛ لذ ؽؼش  خ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ِٚغٍظ اٌى١ٍخ ثؼغ ِزطٍجبرٗ ألعجبة لٙش٠خ ٠مجٍٙب ِغٍظ اٌمغُ ٚرمش٘ب ٌغٕ

دٜ االِزؾبٔبد اٌؼ١ٍّخ اْ ٚعذد  أػّبي فظ١ٍخ ٚاِزؾبٔبد دٚس٠خ ٚأِٓ اٌّمشس ِزطٍجبد ِٓ األلً ػٍٝ٪75ٚأدٜ 

 FW).)ٚػ١ٍٗ أداء االِزؾبْ خالي أعجٛػ١ٓ ِٓ ثذء اٌفظً اٌذساعٟ اٌزبٌٟ ٚ ئال ؽظً ػٍٝ رمذ٠ش ِٕغؾت ئعجبسٞ 

ٚثؼذ ؽؼٛس االِزؾبْ ٚاػزّبد إٌز١غخ ٠زُ رؼذ٠ً رمذ٠ش غ١ش ِىزًّ ثٕبًء  (I) ٚػٕذ ؽظٛي اٌطبٌت ػٍٝ رمذ٠شغ١ش ِىزًّ 

 .ثٕبًء ػ١ٍٗ GPAػٍٝ ٔز١غخ االِزؾبْ إٌٙبئٝ ٠ٚؾغت رمذ٠ش اٌّمشس ٌٍطبٌت ٠ٚؼذي اٌزمذ٠ش اٌفظٍٝ 

ً ٚفٝ ؽبي ػذَ رمذ٠ُ اٌطبٌت ػزساً ٠مجٍٗ ِغٍظ اٌمغُ ٠ؾظً اٌطبٌت ػٍٝ رمذ٠ش ِٕغؾج ً  ب ٚػ١ٍٗ   FWِٓ اٌّمشس اعجبس٠ب

 ً  .   ئػبدح ٘زا اٌّمشس ارا وبْ اعبع١بً ٠ٚؾك ٌٍطبٌت دساعخ ِمشس ثذ٠ً ارا وبْ ئخز١بس٠ب

ثؼذ اٌزغغ١ً ػٕذ اعزذػبئٗ ألداء اٌخذِخ اٌؼغىش٠خ ٠ٚشطذ ٌٗ رمذ٠ش اٌّمشساد اٌذساع١خ ـ ٠غّؼ ٌٍطبٌت ثبالٔغؾبة ِٓ 6

فٟ عغٍٗ اٌذساعٟ ٚال رؾغت ٘زٖ اٌفزشح ػّٓ  Military Withdrawal (MW) ِٕغؾت ألداء اٌخذِخ اٌؼغىش٠خ 

 .ِذح طالؽ١خ اٌّمشساد

ال رؾغت ٌٗ وغبػبد دساع١خ ٚال رذخً فٟ   (I, W, FW or MW)ـ اٌّمشساد اٌزٟ ٠ؾظً ف١ٙب اٌطبٌت ػٍٝ رمذ٠ش 7

 .ؽغبة اٌّزٛعؾ اٌزشاوّٟ ٌٍذسعبد

 .ثغشع رؾغ١ٓ رمذ٠شٖ فٟ ٘زا اٌّمشس٠ؾك ٌٍطبٌت ئػبدح اٌزغغ١ً فٟ أٞ ِمشس عجك ٌٗ إٌغبػ ف١ٗ  -1

فعٝ ع١ّعغ ِؾبٚالرعٗ ع١ّعغ رمذ٠شارعٗ اٌؾبطعً ػ١ٍٙعب فعٟ اٌّمعشساد  Transcript))٠شطذ فٟ عغً اٌطبٌت اٌذساعٟ  -9

ٚفٝ ؽبٌخ سعٛة اٌطبٌت أوضش ِٓ ِشح فٝ ٔفظ اٌّمشس ٠ؾغت ٌٍطبٌت ٔز١غخ اٌّؾبٌٚخ اٌزٝ ٔغؼ ف١ٙعب ثبالػعبفخ ئٌعٝ ٔز١غعخ 

ؽظً ف١ٙب ػٍٝ أػٍٝ رمذ٠ش فٝ اٌّؾبٚالد اٌزٝ سعت ف١ٙب ثؾ١ش ال ٠ض٠ذ اٌٛصْ إٌغجٝ ٌٍّمعشس ػعٓ ػعؼف اٌّؾبٌٚخ اٌزٝ 

ٚصٔٗ االعبعٝ ػٕذ اؽزغبة اٌّؼذي اٌزشاوّٝ ٚػذَ اؽزغبة وً ِشاد اٌشعٛة فٝ ٘زٖ اٌؾبالد ٚثّب ال ٠خعً ثّجعذأ رىعبفإ 

 .اٌفشص

فٟ ؽذٚد  اٌمغُ أٚ اٌى١ٍخ أٚ اٌغبِؼخ ػّٓ ثشٔبِغٗ اٌذساع٠ٟغٛص ٌٍطبٌت اٌزغغ١ً فٟ ِمشساد دساع١خ ِٓ خبسط ـ 20

ِٓ اؽذٜ اٌغبِؼبد أٚ اٌّشاوض اٌجؾض١خ  اٌّؼزشف ثٙب ِٓ عبػبد اٌجشٔبِظ  % 15ثّب ال ٠ض٠ذ ػٓ ِمشس٠ٓ دساع١١ٓ أٚ 

ثٕبًء اٌى١ٍخ فمخ ِغٍظ ثؼذ ِٛاثٕبءاً ػٍٟ ؽٍت اٌّششذ األوبد٠ّٟ أٚ اٌّششف اٌؼٍّٟ ِٓ اٌّغٍظ االػٍٝ ٌٍغبِؼبد ٚرٌه 

 .(CGPA) ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض ٚرذخً ٘زٖ اٌّمشساد فٟ ؽغبة ِزٛعؾ ٔمبؽ اٌزمذ٠ش اٌزشاوّٟ ٌٍذسعبد ػٍٝ ِٛافمخ

٠ٚغت  Cال ٠ؾغت ٌٍطبٌت اٌّمشس ػّٓ اٌغبػبد اٌّطٍٛثخ ٌٍؾظٛي ػٍٟ اٌذسعخ ئرا ؽظً ف١ٗ ػٍٟ رمذ٠ش ألً ِٓ -22

 .٠ٚؾك ٌٍطبٌت دساعخ ِمشس ثذ٠ً ئرا وبْ ئخز١بس٠بً أعبع١بً ػ١ٍٗ ئػبدح راد اٌّمشس ئرا وبْ 

راد ال ٠ؾك ٌٗ اٌزغغ١ً فٝ  ِٚٛافمخ ِغٍظ اٌى١ٍخ ٚاٌغبِؼخثشطت اٌطبٌت ِٓ اٌجشٔبِظ رٛط١خ اٌمغُ اٌؼٍّٝ ـ فٟ ؽبٌخ 21

، ٌٚىٓ ارا لبَ اٌطبٌت ثطٍت ئٌغبء  رغغ١ٍٗ ألعجبة خبسعخ ػٓ اسادرٗ ٠ؾك ٌٗ اٌجشٔبِظ ِشح أخشٜ ٚفٟ راد اٌزخظض 

 .اػبدح اٌزغغ١ً فٟ ٔفظ اٌجشٔبِظ 
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 ِبدح 

(6) 

 

 

 

 

 

 

( ئػزّبد إٌز١غخ) اٌّمشس ئعز١بصٖ ِٓ ربس٠خ صالصخ أػٛاَ ال ٠ؾغت ٌٍطبٌت اٌّمشس اٌزٞ دسعٗ ِٚش ػ١ٍٗ أوضش ِٓ -23

ٚلذ اٌؾظٛي ػٍٟ اٌّبعغز١ش أٚ عذ عٕٛاد ؽزٟ ٚلذ  أٚ خّظ عٕٛاد ؽزٟ خٚؽزٟ ٚلذ اٌؾظٛي ػٍٟ اٌذثٍِٛ

٠ٚزؾزُ ػٍٟ اٌطبٌت ئػبدح دساعخ رٍه اٌّمشساد ِٕز١ٙخ اٌظالؽ١خ ٚرؾزغت ٔز١غخ رٍه اٌّمشساد  اٌؾظٛي ػٍٟ اٌذوزٛساٖ 

وششؽ ئعز١بص ٌٍذساعخ دْٚ ششؽ اٌؾظٛي ػٍٟ رمذ٠ش ف١ٙب ٚال رذخً فٟ ؽغبة ِزٛعؾ اٌزمذ٠ش اٌزشاوّٟ ٌٍذسعبد 

CGPA  ٚرزوش ٘زٖ اٌّمشساد فٟ عغً اٌطبٌت اٌذساعٟ وّمشساد رُ ئػبدرٙب إلٔزٙبء طالؽ١زٙب ٠ٚزوش أِبِٙب رمذ٠ش

 (Satisfactory=S)ِشػٟ 

 :ـ  ؽغبة اٌّزٛعؾ اٌزشاوّٟ ٌٍذسعبد24

 .ؽغجبٌزمذ٠ش اٌزٜ ؽظً ػ١ٍٗ اٌطبٌت ٔمبؽ اٌّمشس  Xػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّمشس = أـ إٌمبؽ إٌٛػ١خ ٌزمذ٠ش اٌّمشس

 :ٚفمبً ٌٍّؼبدٌخ( أللشة صالصخ أسلبَ ػشش٠خ)ٌىً فظً دساعٟ  GPAة ـ  اٌّزٛعؾ اٌزشاوّٟ ٌٍذسعبد 

 [ + ...........1ٔمبؽ رمذ٠ش اٌّمشس [ + ]2ٔمبؽ رمذ٠ش اٌّمشس ] 

 

 اٌطبٌت فٟ اٌفظً اٌذساعٟأوٍّٙب  ِغّٛع اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌىً اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٟ

 :ٚفمب ٌٍّؼبدٌخأللشة صالس أسلبَ ػشش٠خ CGPA ط ـ  ٠زُ ؽغبة ئعّبٌٟ اٌّزٛعؾ اٌزشاوّٟ ٌٍذسعبد 

 ٌغ١ّغ اٌّمشساد اٌزٟ أوٍّٙب اٌطبٌتإٌمبؽ إٌٛػ١خ  ِغّٛع
 

 اٌزٟ أوٍّٙب اٌطبٌت ِغّٛع اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌىً اٌّمشساد اٌذساع١خ
Sum of quality points of all completed courses 

 = CGPAــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Sum of the credit hours of all completed courses 

دخٛي االِزؾبْ ٚفٟ ؽبٌخ ؽؼٛس  اٌطبٌت دْٚ (AU) (Audit) ـ ٠ّىٓ ٌٍطبٌت أْ ٠غغً ِمشس دساعٟ وّغزّغ 25

ٚال رؾغت ٌٍطبٌت اٜ عبػبد ِؼزّذح  (AU) غ رمذ٠شِغزّ ٌٍطبٌت ٠شطذ ٌٍّمشسأٚأوضش اٌزذس٠غ١خ اٌغبػبد 75%ِٓ

 .ٌزٌه

 .ـ ال ٠غّؼ ٌٍطبٌت ثبٌزغغ١ً فٟ ِمشس دساعٟ ئرا وبْ ٌٗ ِزطٍت عبثك ٠ٚغت ػ١ٍٗ أْ ٠غزبص اٌّزطٍت اٌغبثك أٚالً 26

أصٕبء رمذِٗ فٟ ثؾش سعبٌخ اٌّبعغز١ش أٚ اٌذوزٛساٖ،  ٠In Progress (IP)شطذ رمذ٠ش اٌطبٌت فٟ اٌغغً اٌذساعٟ  ـ 27

ٚال رذخً فٟ Not approved (NAP)أٚ غ١ش ِغبصحApproved (AP)ِغبصح        ثزمذ٠ش ٚرشطذ ٌٗ ٔز١غخ ِٕبلشخ اٌشعبٌخ

 .CGPAؽغبة ِزٛعؾ ٔمبؽ اٌزمذ٠ش اٌزشاوّٝ ٌٍذسعبد 

٠ىْٛ اٌزذس٠ظ ٚاالِزؾبْ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ أٚ ثبؽذٜ اٌٍغبد االعٕج١خ ٚفمب ٌّب ٠مشٖ ِغٍظ اٌى١ٍخ ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ  -21

  .اٌمغُ اٌّخزض

 

 ِبدح 

(7) 

 :قىاعذ تقييى انًقرر

ٚفٟ  .ٌالخزجبساد اٌذٚس٠خ ٚاٌزم١١ُ اٌّغزّش%( 40)ِٓ اٌذسعخ ٌالِزؾبْ إٌٙبئٟ ٠ٚخظض ثبلٟ اٌذسعخ % ٠60خظض 

٠ؼشع األِش ػٍٝ ِغٍظ اٌى١ٍخ ِٚغٍظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس  ،ؽبٌخ رؼزس رطج١ك ٘زا إٌض ػٍٝ ثؼغ اٌزخظظبد

 .ِٚغٍظ اٌغبِؼخ ٌٛػغ اٌمبػذح اٌخبطخ ثىً رخظض

 :ـ ٠ىْٛ ٔظبَ اؽزغبة إٌمبؽ ٚ اٌزمذ٠شاد ٌٍّمشساد اٌذساع١خ وّب 1ٍٟ٠

 
  

CGPA= 

GPA= 
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 (1)ثٕذ ( 7)ِبدح :                                                  ِؼزّذح وّب ٠ٍٟاؽزغبة إٌمبؽ ٌىً عبػخ دساع١خ 

  إٌمبؽ اٌزمذ٠ش/اٌّؼذي Grade Mark/اٌزمذ٠ش

 ِّزبص
90 and more A 4.000 

ػ
غب

ٔ
 

S
u

c
c

e
s

s
 

85 to < 90 A - 3.666 

 ع١ذ عذاً 
80 to < 85 B + 3.333 

75 to < 80 B 3.000 

 ع١ذ
70 to < 75 B - 2.666 

65 to < 70 C + 2.333 
 

 ِمجٛي

 
60 to < 65 C 2.000 

 

 ػؼ١ف

55 to < 60 C - 1.666  
ة

عٛ
س

 

F
a

il
u

re
 

 

50 to < 55 D + 1.333 

40 to < 50 D 1.000 
 

 ػؼ١ف عذاً 

 
< 40 F 0.000 

 ---  ٠Withdrawal  ------Wشطذ ٌٍطبٌت إٌّغؾت ِٓ ِمشس 

ً ِٓ ِمشس   ٠Forcedشطذ ٌٍطبٌت إٌّغؾت ئعجبس٠ب
Withdrawal 

------ FW --- 
 

٠شطذ ٌٍطبة اٌزٞ ٌُ ٠ىًّ ِزطٍجبد اٌّمشس 

Incomplete 
------ I --- 

 

٠شطذ ٌٍطبٌت إٌّغؾت ألداء اٌخذِخ اٌؼغىش٠خ 

Military Withdrawal 
------ MW --- 

 

  --- ٠Audit ------ AUشطذ ٌٍطبٌت اٌّغغً ِغزّغ 

٠شطذ ٌٍطبٌت اٌّغغً ٌغبػبد اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ ٌُٚ رىزًّ 

 In Progressثؼذ 
------ IP --- 

 

٠شطذ ٌٍطبٌت ػٕذ ِٕبلشخ اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ ثٕغبػ 

Approved 
------ AP --- 

 

٠شطذ ٌٍطبٌت ػٕذ سعٛثٗ فٟ ِٕبلشخ اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ 

Not Approved 
------ NAP --- 

 

٠شطذ ٌٍطبٌت ٌٍّمشس اٌزٞ رُ ئػبدح دساعزٗ إلٔزٙبء فزشح 

 Satisfactoryطالؽ١زٗ 
 ------S  ------
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 ِبدح

(1) 
 :انرسىو انذراسيخ نجرايج انذراسبد انعهيب

رؾذد فٟ ثذا٠خ وً ػبَ دساعٟ ل١ّخ رغغ١ً اٌغبػخ اٌّؼزّذح ٌجشاِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثمشاس ِٓ سئ١ظ اٌغبِؼخ ثٕبء 

 .خِٛافمخ ِغٍظ اٌغبِؼػٍٝ 

ِبدح 

(9) 
 :انًرشذ األكبديًي

٠ؾذد اٌمغُ ٌىً ؽبٌت ِششذا أوبد١ّ٠ب ٠ٚفؼً أْ ٠ىْٛ ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٓ ٔفظ اٌزخظض وٍّب أِىٓ، 

اٌزى١ٍ١ّخ بس اٌّمشساد اٌذساع١خ األعبع١خ ٚٚرٌه ٌزمذ٠ُ إٌظؼ ٚاإلسشبد خالي فزشح دساعزٗ ٌّٚغبػذرٗ فٟ اخز١

ٌٍطبٌت ٚرٌه ؽزٝ ٔٙب٠خ دساعخ  ئٌضا١ِب٠ٚىْٛ سأٞ اٌّششذ األوبد٠ّٟ اعزشبس٠ب ١ٌٚظ . اٌالصِخ ٌّغبي رخظظٗ

ً . اٌطبٌت ٌٍّمشساد ثبٌّششف  األوبد٠ّٟٚ٠غزجذي اٌّششذ . ٠ٚغٛص ٌٍطبٌت ؽش٠خ اخز١بس اٌّششف وٍّب وبْ رٌه ِّىٕب

 .غغ١ً اٌشعبٌخٌطبٌت دسعزٟ اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ ػٕذ ر ٟاٌؼٍّ

 

 

 

 

ِبدح 

(20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تذىيم انسبعبد انًعتذح

ٚثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ ٠غّؼ ٌٍطبٌت ثزؾ٠ًٛ ػذد ِٓ اٌغبػبد اٌّؼزّذح عجك  ثؼذ ِٛافمخ ِغٍظ اٌى١ٍخ -2

ٌٗ أْ دسعٙب فٟ عبِؼخ أخشٜ ػٍٝ أْ رىْٛ ِٓ ث١ٓ ِزطٍجبد اٌؾظٛي ػٍٝ اٌذسعخ ٚاْ ٠ىْٛ لذ ٔغؼ ف١ٙب ثزمذ٠ش 

 :أٚ ِب ٠ؼبدٌٗ ثششؽ C ال ٠مً ػٓ 

 اٌغبػبد اٌذساع١خ اٌالصِخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌذسعخ، ِٓ ِغّٛع% 30أال ٠ض٠ذ ِغّٛع اٌغبػبد اٌّؾٌٛخ ػٓ (أ)

 أال رىْٛ لذ اؽزغجذ ٌٗ ٚؽظً ثّٛعت دساعزٙب ػٍٝ شٙبدح أٚ دسعخ ػ١ٍّخ أخشٜ( ة

 .CGPAال رذخً رٍه اٌغبػبد اٌّؼزّذح اٌّؾٌٛخ ِٓ عبِؼخ أخشٜ فٟ ؽغبة اٌّزٛعؾ اٌزشاوّٟ ٌٍذسعبد ( ط
اٌؼ١ٍب ثغبِؼخ اإلٌعىٕذس٠خ أْ ٠ؾٛي أٞ ػذد ِٓ اٌغبػبد  ٠غّؼ ٌٍطبٌت اٌّغغً فٟ أؽذ ثشاِظ اٌذساعبد -1

ػٍٝ األلً أٚ ِب ٠ؼبدٌٗ عجك ٚأْ دسعٙب فٟ عبِؼخ اإلعىٕذس٠خ فٟ ثشٔبِظ اٌزؼ١ٍُ  Cاٌّؼزّذح اٌزٟ ٔغؼ ف١ٙب ثزمذ٠ش

ٖ أٞ ِٓ ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌزٟ ٠شغت فٟ االٌزؾبق ثٙب ئرا وبٔذ ٘ز ئٌٝاٌّغزّش أٚ ثشٔبِظ ٌُ ٠غزىًّ 

 CGPAاٌّمشساد ِٓ ِزطٍجبد اٌجشٔبِظ ٚرذخً ٘زٖ اٌغبػبد فٟ ؽغبة اٌّزٛعؾ اٌزشاوّٟ ٌٍذسعبد 
ٚؽزٝ ؽظٌٛٗ ػٍٟ شٙبدح ( ئػزّبد إٌز١غخ)ِٓ ربس٠خ اعز١بصٖ اٌّمشس صالصخ أػٛاَ ِٓ ال ٠ىْٛ لذ ِش أوضش أثششؽ 

اٌّبعغز١ش أٚ عذ عٕٛاد ؽزٝ اٌذثٍِٛخ أٚ خّظ عٕٛاد ِٓ ربس٠خ اعز١بصٖ اٌّمشس ٚؽزٝ ؽظٌٛٗ ػٍٟ دسعخ 

 .ؽظٌٛٗ ػٍٝ دسعخ اٌذوزٛساٖ
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ِبدح 

(22) 

 ثرايج انذراسبد انعهيب: انجبة انثبني

 
 : اٌغ١بؽخ ٚاٌفٕبدق رّٕؼ عبِؼخ اإلعىٕذس٠خ اٌشٙبداد ٚاٌذسعبد اٌؼ١ٍّخ اٌزب١ٌخ ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ و١ٍخ

 :ٍذساعبد اٌؼ١ٍب فٌٝ  ا١ٌّٕٙخ خذثٍِٛاٌ -2

 .اٌغ١بؽٝاإلسشبد  -

 :دسعخ اٌّبعغز١ش فٝ -1

 اٌذساعبد اٌغ١بؽ١خ  - أ

 اٌذساعبد اٌفٕذل١خ  - ة

 .اإلسشبد اٌغ١بؽٝ - ط

 :فٝ اٌفٍغفخ  دوزٛساٖدسعخ  -3

 اٌذساعبد اٌغ١بؽ١خ  - أ

 اٌذساعبد اٌفٕذل١خ  - ة

 .اإلسشبد اٌغ١بؽٝ-ط
 

 انًهنيخ نذراسبد انعهيبا  خدثهىي انذصىل عهً قىاعذ: انجبة انثبنث 

 

ِبدح  

(21) 

 

 

 

 

 :انتسجيمشروط 

ثبإلػبفخ ٌٍششٚؽ اٌٛاسدح فٟ اٌّبدح  ا١ٌّٕٙخ ٌذساعبد اٌؼ١ٍبا أٜ ِٓ دثٍِٛبد٠شزشؽ ِب ٠ٍٟ فٟ رغغ١ً اٌطبٌت ١ًٌٕ 

(5:)  
اٌّؼب٘ذ اٌّؼزشف ثٙب ِٓ اٌّغٍظ األػٍٝ / ا١ٌٍغبٔظ ِٓ ئؽذٜ اٌغبِؼبد/ أْ ٠ىْٛ ؽبطالً ػٍٝ دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط -2

 .ٌٍغبِؼبد
/ ٠غٛص ٌّغٍظ اٌى١ٍخ ثٕبًء ػٍٝ رٛط١خ ِغٍظ اٌمغُ لجٛي رغغ١ً اٌطبٌت اٌؾبطً ػٍٝ دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛطـ 1

ػذداً ِٓ اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزى١ٍ١ّخ اٌزٟ ٠ؾذد٘ب ِغٍظ اٌمغُ ثٕغبػ ا١ٌٍغبٔظ فٟ غ١ش اٌزخظض ثؼذ اعز١بصٖ 

رىْٛ  أال١ٍخ ػٓ أسثؼخ ِمشساد ثششؽ ثؾ١ش ال ٠زغبٚص ػذد اٌّمشساد اٌزى١ّ. فٟ ِغزٛٞ اٌجىبٌٛس٠ٛط اٌّخزض

ً عبثك ٌٍّمشساد  ٚفٟ ؽبٌخ ص٠بدرٙب ػٓ أسثؼخ ِمشساد ٠مؼٟ اٌطبٌت عٕخ رأ١ٍ١٘خ ٌٍٕغبػ فٟ ٘زٖ  .األعبع١خِزطٍجب

 .ٚال رؾغت ٌٗ ٘زٖ اٌّمشساد ػّٓ عبػبد اٌجشٔبِظ ا١ٌّٕٙخ خاٌّمشساد وششؽ ٌزغغ١ً ِمشساد اٌذثٍِٛ
 

 

 

 ِبدح 

(23) 
 
 

 :انذراسيخ نهجرنبيجانسبعبد 

 :ِٛصػخ وّب ٠ٍِٝؼزّذح  عبػخ ٠14ذسط  أ٠ْغت ا١ٌّٕٙخ  خ٠ؾظً اٌطبٌت ػٍٝ اٌذثٍِٛ ٌىٟ-2

 .عبػبد ِؼزّذح ٌٍّمشساد االخز١بس٠خ 4ٚ األعبع١خعبػخ ِؼزّذح ٌٍّمشساد  10

 . ا١ٌّٕٙخ خ٠ٚشطذ اٌزمذ٠ش ٚاٌّؼذي اٌزشاوّٟ ٌٍذسعبد فٟ شٙبدح اٌذثٍِٛ

اٌّبعغز١ش األوبد٠ّٟ فٟ  ال ٠ؾك ٌٗ اٌزغغ١ً إلعزىّبي دساعزٗ ٌذسعخ ا١ٌّٕٙخ ػٍٟ شٙبدح اٌذثٍِٛخاٌطبٌت اٌؾبطً -1

 .اٌزخظضراد 
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 انقىاعذ انعبيخ نهذصىل عهً درجخ انًبجستير: انجبة انراثع 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ِبدح

(24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :شروط انتسجيم

 (:5)ثبإلػبفخ ٌٍششٚؽ اٌٛاسدح فٟ ِبدٖ ٠شزشؽ ِب ٠ٍٟ فٟ رغغ١ً اٌطبٌت ٌذسعخ اٌّبعغز١ش 
 

 أٚ فٟ فشع اٌزخظض ثزمذ٠ش ػبَ ع١ذ ػٍٝ األلًفٝ اٌغ١بؽخ ٚاٌفٕبدق  ػٍٝ دسعخ ثىبٌٛس٠ٛط أْ ٠ىْٛ ؽبطالً ـ 2

اٌّؼب٘ذ اٌّؼزشف ثٙب / ِٓ ئؽذٜ اٌغبِؼبد ) (2.333ال٠مً ػٓ  CGPAثّزٛعؾ ٔمبؽ اٌزمذ٠ش اٌزشاوّٝ ٌٍذسعبد 

 .اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبدفٟ فشع اٌزخظض ِٓ 

ٚئال ٚعت ػٍٟ اٌطبٌت اٌزغغ١ً )  2.333ال ٠مً ػٓ  CGPAثؼذ اعز١بص اٌطبٌت اٌّمشساد اٌذساع١خ ثٕغبػ ثزمذ٠ش -1

٠ؼ١ٓ ِغٍظ اٌمغُ ِششفب  – ( ثؼغ اٌّمشساد ٌزؾغ١ٓ ِزٛعؾ رمذ٠ش اٌذسعبدرغغ١ً ئػبدح  أٚفٟ ِمشساد ئػبف١خ 

 .خطخ اٌّمزشػ اٌجؾضٟ ٌٍشعبٌخ  ثطٍت ٌزغغ١ًثؼذ٘ب ٠زمذَ اٌطبٌت اػذاد اٌّمزشػ اٌجؾضٝ ٚسئ١غ١ب ٌٍطبٌت ٌّغبػذرٗ فٝ 

فٟ ع١ّ١ٕبس ٌٍمغُ لجً اٌزمذَ ثزغغ١ً ِٛػٛع اٌشعبٌخ ٚػشػٗ ػٍٝ اٌّمزشػ اٌجؾضٟ ٌٍشعبٌخ ٠ؼشع اٌطبٌت خطخ  -3

 .رشى١ً ٌغٕخ اإلششاف ّبي ٌٍشعبٌخ ٠زُ ئعزى ٚفٟ ؽبٌخ ِٛافمخ ِغٍظ اٌمغُ ػٍٟ اٌّمزشػ اٌجؾضٟ .ِغٍظ اٌمغُ

 .ٚفمبً ٌٍمشاساد إٌّظّخ اٌظبدسح ِٓ ِغٍظ اٌغبِؼخ ِغزٛٞ اٌٍغخ األعٕج١خػٍٝ اٌطبٌت اعز١بص ـ 4

 2.333ال ٠مً ػٓ CGPAثؼذ ٔغبػ اٌطبٌت فٟ ع١ّغ اٌّمشساد اٌخبطخ ثبٌذسعخ ثّزٛعؾ رشاوّٟ ٌٍذسعبد ـ 5

ِٛلؼخ ِٓ ١٘ئخ اإلششاف  بٌزمذَ ثزمش٠ش طالؽ١خ اٌشعبٌخ ٠مَٛ ثؼذ٘ب اٌّششف اٌشئ١غٝ ث، ِٓ ِٛػٛع اٌشعبٌخ االٔزٙبءٚ

 .إللزشاػ رشى١ً ٌغٕخ اٌؾىُ ػٍٝ اٌشعبٌخ ػٍٝ ِغٍظ اٌمغُِغ ؽٍت اٌؼشع 
ٚفٟ ؽبٌخ ئخزالف أساء أػؼبء ٌغٕخ اإلششاف ػٍٟ اٌطبٌت ٠مَٛ اٌّششف غ١ش اٌّٛافك ثىزبثخ رمش٠ش رفظ١ٍٟ  ٠ششػ ف١ٗ 

 .ئػزشاػٗ ػٍٟ ػذَ اٌزٛل١غ ػٍٟ رمش٠ش اٌظالؽ١خ ٠ٚمَٛ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ثذساعخ اٌؾبٌخ ٚئرخبر اٌمشاس إٌّبعت عجت 

ئعبصرٙب ثٛاعطخ ٌغٕخ ٚ رّٕؼ دسعخ اٌّبعغز١ش ٌٍطالة اٌز٠ٓ ٠غزبصْٚ ِزطٍجبد اٌذسعخ ٚثؼذ ِٕبلشخ سعبٌزُٙ اٌؼ١ٍّخـ 6

ال ٠شطذ اٌزمذ٠ش أٚ اٌّؼذي اٌزشاوّٟ ٌٍذسعبد فٟ شٙبدح اٌّبعغز١ش ٌٚىٓ رشطذ رمذ٠شاد اٌّمشساد اٌزٟ اٌّؾى١ّٓ ، ٚ

  Students Transcriptاعزبص٘ب اٌطبٌت فٟ ث١بْ رمذ٠شاد اٌطبٌت 

 ِبدح

(25) 

 :انسبعبد انذراسيخ نهجرنبيج

عبػبد  1عبػخ ِؼزّذح ِمشساد دساع١خ ثبإلػبفخ ئٌٝ  30ٌىٟ ٠ؾظً اٌطبٌت ػٍٝ دسعخ اٌّبعغز١ش ٠غت أْ ٠ذسط 

 . عبػخ ِؼزّذح 31ػذد اٌغبػبد اإلعّب١ٌخ ٌٍؾظٛي ػٍٟ اٌذسعخ  رىِْٛؼزّذح ٌٍشعبٌخ ثؾ١ش 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هيئخ اإلشراف

ٌغٕخ اإلششاف ػٍٝ اٌطبٌت اٌّغغً ٌذسعخ اٌّبعغز١ش ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ ٚٚفك ٠مش ِغٍظ اٌى١ٍخ رشى١ً  -2

٠ٚغٛص ٌٍّذسع١ٓ االشزشان فٟ اإلششاف ثؾ١ش ال ٠ض٠ذ ػذد . خطخ اٌمغُ اٌجؾض١خ ِٓ ث١ٓ األعبرزح أٚ األعبرزح اٌّغبػذ٠ٓ

ٌٍطبٌت اإلخز١بس ث١ٓ ػذد ِٓ  ٠ٚغٛص. اٌّششف١ٓ ػٓ أسثؼخ أػؼبء ػٍٝ أْ ٠ىْٛ اٌّششف اٌشئ١غٟ ِٓ اٌغبِؼخ

 .اٌّٛػٛػبد اٌجؾض١خ اٌّطشٚؽخ ؽجمبً ٌٍمٛاػذ اٌّٛػٛػخ ٌىً رخظض 

٠ٚغٛص ػٕذ اٌؼشٚسح اإلعزؼبٔخ ثؼؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٓ اٌّؼبس٠ٓ ئػبسح داخ١ٍخ أٚ إٌّزذث١ٓ ٔذثبً و١ٍبً فٟ اإلششاف ػٍٟ 

ٚال ٠غٛص ئشزشان أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌز٠ٓ رشثطُٙ طٍخ سعبئً اٌّبعغز١ش ػٍٟ أال ٠ىْٛ ئششافبً ِٕفشداً أٚ سئ١غ١بً 

لشاثخ ثبٌطبٌت ؽزٟ اٌذسعخ اٌشاثؼخ فٟ ٌغبْ اإلششاف وّب ال٠غٛص ئشزشان أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌز٠ٓ رشثطُٙ ثجؼغ 

 .طٍخ لشاثخ ؽزٟ اٌذسعخ اٌشاثؼخ فٟ ٌغبْ اإلششاف

ثّٛافمخ ِغٍظ اٌى١ٍخ أْ ٠شزشن ٌخطزٗ اٌجؾض١خ عضئ١بً أٚ و١ٍبً فٟ أٞ عٙخ خبسط اٌغبِؼخ ٠غٛص اٌطبٌت رٕف١ز فٟ ؽبٌخ ـ 1

ؽٍّخ دسعخ اٌذوزٛساٖ أٚ ِٓ رٚٞ اٌخجشح فٟ ِغبي اٌزخظض ِٓ اٌغٙخ اٌزٟ ٠غشٜ ِٓ  فٟ اإلششاف اؽذ اٌّزخظظ١ٓ

أْ ٠ىْٛ اٌّششف اٌشئ١غٟ ِٓ اٌغبِؼخ ٚفٟ ع١ّغ األؽٛاي ال رض٠ذ ٌغٕخ اإلششاف ػٓ أسثؼخ أػؼبء ٚػٍٟ . ف١ٙب اٌجؾش

. 

فٟ ؽبٌخ ئػبسح أؽذ اٌّششف١ٓ ػٍٟ اٌشعبٌخ ئٌٟ عٙخ خبسط اٌغبِؼخ أٚ ؽظٌٛٗ ػٍٟ أعبصح ٠مذَ  ئٌٟ ِغٍظ اٌمغُ -3

رمش٠شاً لجً أعبصرٗ ػٓ اٌّذٞ اٌزٞ ٚطً ئ١ٌٗ اٌطبٌت فٟ ئػذاد اٌشعبٌخ ٚفٟ ػٛء رٌه ٠ؼ١ٓ اٌّغٍظ ِٓ ٠ؾً ِؾٍٗ أٚ 

ِغ ئؽزفبظ اٌّششف اٌّؼبس أٚ اٌمبئُ ثأعبصح ثؾمٗ فٟ ٔشش ٔزبئظ اٌشعبٌخ فٟ اٌغضء اٌزٞ أششف . ٟ اإلششاف٠ٕؼُ ئ١ٌٗ ف

 .٠ٚغمؾ ؽمٗ فٟ إٌشش ئرا ٌُ ٠زمذَ ثٙزا اٌزمش٠ش لجً أعبصرٗ .ػ١ٍٗ ؽجمبً ٌٍزمش٠ش اٌّمذَ ِٕٗ

خطخ ػٓ ِذٜ رمذَ اٌطبٌت وً عزخ أشٙش ِٓ ربس٠خ رغغ١ً  دٚسٞ شرمش٠٠ٍزضَ اٌّششفْٛ ػٍٟ اٌشعبٌخ ثزمذ٠ُ ـ  4
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 ِبدح

(26) 

٠ٚزُ اٌزٛل١غ ػ١ٍٗ ِٓ لجً ٌغٕخ اإلششاف ِغزّؼخ، ٚفٟ ؽبٌخ اخزالف آساء أػؼبء ٌغٕخ . اٌّمزشػ اٌجؾضٟ ٌٍشعبٌخ

اٌّششف غ١ش اٌّٛافك ػٍٟ خؾ ع١ش اٌطبٌت ثىزبثخ رمش٠ش رفظ١ٍٟ ِٕفشد  ٠ششػ ف١ٗ عجت ئػزشاػٗ ػٍٟ اإلششاف ٠مَٛ 

رؼزّذ اٌزمبس٠ش ِٓ ِغٍظ صُ  اٌمغُ اٌؼٍّٟ ثذساعخ اٌؾبٌخ ٚارخبر اٌمشاس إٌّبعتزّشاس اٌطبٌت فٟ اٌزغغ١ً ٠ٚمَٛ ئع

اٌمغُ ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌى١ٍخ ٚ ٠زُ ئخطبس اٌطبٌت ػٓ ؽش٠ك ئداسح اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌى١ٍخ ثشأٞ ٌغٕخ اإلششاف 

٠ٚؾك ٌٍطبٌت أْ ٠ؾظً ػٍٟ ٔغخخ  (زغغ١ًاًٌ أٚ ئٔزاس اٌطبٌت أٚ ئٌغبء اعزّشاس اٌزغغ١)ػٓ ِذٜ رمذِٗ فٟ اٌشعبٌخ 

 .ػٛئ١خ ِٓ اٌزمش٠ش ؽزٟ ٠غزط١غ رؼذ٠ً ٚرظ٠ٛت ِغبسٖ ثٕبء ػ١ٍٗ

ٚرٌه ثؼذ رٛع١ٗ صالصخ  ثأْ أداءٖ غ١ش ِشٍع رف١ذ  ِزظٍخصالصخ رمبس٠ش دٚس٠خ ؽشسد ػٕٗ ٍغٝ رغغ١ً اٌطبٌت ئرا ٠-5

 .ئٔزاساد ٌٗ ػٍٟ أْ ٠زُ رٛػ١ؼ عجت ػذَ اٌشػب ػٓ أداء اٌطبٌت رفظ١الً فٟ اٌزمش٠ش اٌذٚسٞ

ئرا ٌُ رٍزضَ ٌغٕخ اإلششاف ثزمذ٠ُ اٌزمش٠ش اٌذٚسٞ ٌٍطبٌت ف١ؼذ رٌه ثّضبثخ ِٛافمخ اٌٍغٕخ ػٍٟ ئعزّشاس رغغ١ٍٗ ٚأْ -6

ٌّٚغٍظ اٌغبِؼخ ؽ١ٕئز اٌؾك فٟ رؼذ٠ً ٌغٕخ اإلششاف ثٕبء ػٍٟ ئلزشاػ اٌطبٌت ٠إدٞ ػٍّٗ اٌجؾضٟ ثطش٠مخ ِشػ١خ 

فٟ ؽبٌخ ػذَ ئٌزضاَ اٌّششف ثبٌٛفبء ثّزطٍجبد اإلششاف ِٓ خالي اٌزمبس٠ش  ِغٍظ اٌى١ٍخ ثؼز أخز سأٞ ِغٍظ اٌمغُ

 .اٌذٚس٠خ اٌخبطخ ثّزبثؼخ أداء اٌطبٌت

ٓ أٚ إٌّمطؼ١ٓ ػٓ اٌذساعخ ثؼذ اٌزغغ١ً ٌذسعخ اٌّبعغز١ش ٠زُ رٛع١ٗ ػذد صالصخ أزاساد ٌٍطالة  غ١ش إٌّزظ١ّ -7

ثؾ١ش ٠ٛعٗ االٔزاس االٚي ثؼذ ِشٚس عزخ أشٙش ِٓ ربس٠خ االٔمطبع ٚفٝ ؽبي اعزّشاس االٔمطبع ٠ٛعٗ ئٔزاس صبْ ثؼذ 

و١ً اٌى١ٍخ أ٠ؼبً ٠مَٛ ثؼذ٘ب ٚ رٌه ثغزخ اشٙش فبرا ظً اٌطبٌت ِٕمطؼبً ٠ٛعٗ ٌٍطبٌت ئٔزاس صبٌش  ٚأخ١ش ثؼذ عزخ أشٙش

 .ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ثؼشع شطت ل١ذ اٌطبٌت ػٍٝ ِغٍظ اٌى١ٍخ ٌؼذَ اٌغذ٠خ

 

 

 

 ِبدح

(27) 

 

 

 

 :نجنخ انذكى

رزمذَ ٌغٕخ اإلششاف ػٍٝ اٌشعبٌخ ثؼذ االٔزٙبء ِٓ ئػذاد٘ب ئٌٝ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض ر١ّٙذاً ٌٍؼشع ػٍٝ ِغٍظ اٌى١ٍخ 

 : ثب٢رٟ
وّب ٚسد ) ِٛػؾبً ثٗ ِب لبَ ثٗ اٌجبؽش، ٚ ٠مَٛ ثبٌزٛل١غ ػ١ٍٗ ع١ّغ اٌّششف١ٓ رمش٠ش ػٓ طالؽ١خ اٌشعبٌخ ٌٍّٕبلشخ -2

وّب رمذَ ٌغٕخ اإلششاف الزشاؽبً ثزشى١ً ٌغٕخ اٌؾىُ ػٍٝ اٌشعبٌخ ٚفٟ ؽبٌخ عفش أؽذ اٌّششف١ٓ . (5اٌجٕذ 24فٟ اٌّبدح 

ً أٚ فبوظ  ٠ف١ذ ِٛافمزٗ ػٍٝ ِب عبء فٟ  (١ٓخالي أعجٛػ)أٚ سعبٌخ ثبٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ ٠شعً اٌّششف اٌّغبفش خطبثب

ٚ ئرا ٌُ ٠ظً اٌشد ٠طٍت ِٕٗ ِشح أخشٜ ئسعبي اٌزمش٠ش، ٚ فٟ ؽبٌخ ػذَ ٚسٚد ِٛافمزٗ خالي . رمش٠ش اٌظالؽ١خ

 .أعجٛػ١ٓ ػٍٝ رمذ٠ُ رمش٠ش اٌظالؽ١خ ٠ؼزجش رٌه ثّضبثخ اٌّٛافمخ

اٌّششف ِٓ األعبرزح أٚ األعبرزح اٌّغبػذ٠ٓ أؽذُ٘ ٠شىً ِغٍظ اٌى١ٍخ ٌغٕٗ اٌؾىُ ػٍٝ اٌشعبٌخ ِٓ صالصخ أػؼبء  -1

ٚ ٠ىْٛ سئ١ظ اٌٍغٕخ ألذَ األعبرزح ،ػٍٝ اٌشعبٌخ ٚاٌؼؼٛاْ ا٢خشاْ ِٓ ث١ٓ األعبرزح ٚاألعبرزح اٌّغبػذ٠ٓ ثبٌغبِؼبد 

 . ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ٌُٙ طٛد ٚاؽذ٠شزشوٛا فٟ اٌٍغٕخ ٚفٟ ؽبٌخ رؼذد اٌّششف١ٓ ٠غٛص أْ ،

رٌه ثششؽ ٚ األخظبئ١١ٓأٚأؽذّ٘ب ِٓ األعبرزح اٌغبثم١ٓ أٚ ِّٓ فٟ ِغزٛاُ٘ اٌؼٍّٟ ِٓ ٚ ٠غٛص أْ ٠ىْٛ اٌؼؼٛاْ 

رشى١ً ٌغٕخ اٌؾىُ ِٓ ٔبئت سئ١ظ  اػزّبد٠زُ ٚ. ثبٌٕغجخ ٌشعبئً اٌّبعغز١ش ػٍٝ األلً ِٓ خبسط اٌى١ٍخ بأْ ٠ىْٛ أؽذّ٘

٠ٚغٛص ػٕذ اٌؼشٚسح اإلعزؼبٔخ ثأعبرزح أٚ أعبرزح ِغبػذ٠ٓ ِٓ اٌّؼبس٠ٓ  ٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚ اٌجؾٛسٌشئْٛ ااٌغبِؼخ 

ً فٟ اٌّشبسوخ فٟ ٌغبْ اٌؾىُ ٚإٌّبلشخ ٠ٚؼبًِ ِؼبٍِخ األػؼبء ِٓ اٌذاخً ٚال  ً و١ٍب ئػبسح داخ١ٍخ أٚ إٌّزذث١ٓ ٔذثب

اٌذسعخ اٌشاثؼخ فٟ ٌغبْ اٌؾىُ ٠غٛص ئشزشان  األعبرزح أٚ األعبرزح اٌّغبػذ٠ٓ اٌز٠ٓ رشثطُٙ طٍخ لشاثخ ثبٌطبٌت ؽزٟ 

وّب ال ٠غٛص أ٠ؼبً ئشزشان األعبرزح أٚ األعبرزح اٌّغبػذ٠ٓ اٌز٠ٓ رشثطُٙ ثجؼغ طٍخ لشاثخ ؽزٟ اٌذسعخ اٌشاثؼخ فٟ 

 .ٌغبْ اٌؾىُ

 

 

 ِبدح

(27) 

 

 

 .ا٢خش٠غٛص أْ رزُ إٌّبلشخ ثؾؼٛس أؽذ ِّضٍٟ ٌغٕخ اإلششاف فٟ ٌغٕخ اٌؾىُ فٟ ؽبٌخ رؼزس ؽؼٛس اٌّششف ـ 3

 .ٚفٟ وً األؽٛاي ٠غت أْ رزُ ِٕبلشخ اٌشعبٌخ ػال١ٔخ فٟ أؽذ لبػبد عبِؼخ اإلعىٕذس٠خ

را ٌُ رٕبلش اٌشعبٌخ خالي صالصخ أشٙش ِٓ ربس٠خ اػزّبد اٌغبِؼخ ٌزشى١ً ٌغٕخ اٌؾىُ ٠ؼبد اػزّبد اٌٍغٕخ ثٕفظ ـ ئ4

 .اٌٍغٕخ ثٍغٕخ أخشٜاألػؼبء ِشح أخشٜ ٚفٟ ؽبٌخ ػذَ أؼمبد اٌٍغٕخ ٠زُ رغ١١ش رشى١ً 

 ئػبدح اٌشعبٌخ ئٌٝ اٌجبؽش العزىّبي ِبرشاٖ ِٓ ٔمض ػٍٝ أْ رزمذَ اٚثاعبصح اٌشعبٌخ  رٛطٝ  أْ ٌٍغٕخ اٌؾىُـ  5

ثزمش٠ش عّبػٟ ٌٍمغُ اٌّخزض رٛطٝ ف١ٗ ثّٕؼ اٌطبٌت ٍِٙخ العزىّبي ِالؽظبرٙب خالي عزخ أشٙش ػٍٝ األوضش ِٓ 

 .اٌؾىُ أٚ ِٓ رفٛػٗ ػٍٝ ئعبصح اٌشعبٌخ ِٓ ػذِٗ ربس٠خ إٌّبلشخ ػٍٝ أْ رٛافك ٌغٕخ

ربس٠خ رغغ١ً اٌطبٌت ِٓ رؾزغت طبٌت دسعخ اٌّبعغز١ش ثؼذ اعز١فبئٗ ع١ّغ ِزطٍجبد ِٕؼ اٌذسعخ ػٍٝ اْ ا٠ٌّٕؼ -6
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 .ٚال ٠غٛص أْ رمً اٌّذح اٌالصِخ ١ًٌٕ دسعخ اٌّبعغز١ش ػٓ عٕز١ٓرغغ١ً اٚي ِمشس ِٓ اٌّمشساد اٌذساع١خ 
 

 انفهسفخ اهانقىاعذ انعبيخ نهذصىل عهً دكتىر: انخبيسانجبة 
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 :شروط انتسجيم

 (: 5)ثبإلػبفخ ٌٍششٚؽ اٌٛاسدح فٟ ِبدٖ اٌفٍغفخ دوزٛساٖ ؽ اٌزبٌٟ فٟ رغغ١ً اٌطبٌت ٌذسعخ ٠شزش

اٌّؼزشف ثٙب ِٓ اٌّغٍظ األػٍٝ أْ ٠ىْٛ ؽبطالً ػٍٝ دسعخ اٌّبعغز١ش فٟ فشع اٌزخظض ِٓ ئؽذٜ اٌغبِؼبد -2

 .ٌٍغبِؼبد

ً  ٠Comprehensive Examؼمذ ٌٍطبٌت اِزؾبْ شبًِ ـ 1 ً ٌّب رؾذدٖ اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍى١ٍخشف٠ٛب فٟ  ؽجمب

 :ثششؽ ِغبي اٌزخظض 

   ٌٍذسعبد  رشاوّٟاٌّمشساد اٌذساع١خ ثٕغبػ ِٚزٛعؾ اٌطبٌت اعز١بصCGPA   ً2.333 ػٓ ال ٠م 

  اٌّمزشػ اٌجؾضٟ ٌٍشعبٌخٚ ثؼذ رغغ١ً خطخ. 

ػٍٟ اٌطبٌت اٌزغغ١ً فٟ  2.333ألً ِٓ   CGPAٚفٟ ؽبي ؽظٛي اٌطبٌت ػٍٟ رمذ٠ش رشاوّٟ ٌٍذسعبد 

 .ِمشساد ئػبف١خ أٚ ئػبدح ثؼغ اٌّمشساد ٌزؾغ١ٓ ِزٛعؾ اٌذسعبد

  ًِٚشّٛالً، فٟ اعز١ؼبة ِٛػٛػبد اٌزخظض  ئ٠ٌٝٙذف االِزؾبْ اٌشب ً  غٟاٌشئ١ل١بط لذسح اٌطبٌت ػّمب

ل١بط لذسح اٌطبٌت إٌّٙغ١خ ػٍٝ اٌزأًِ ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕزبط ٚالزشاػ  ئٌٝٚاٌزخظظبد اٌفشػ١خ اٌّغبٔذح ٠ٚٙذف 

 أعئٍخاٌؾٍٛي إٌّبعجخ ٌّب ٠ؼشع ػ١ٍٗ ِٓ 

  ٠مشسٖ ِغٍظ اٌغبِؼخاالِزؾبْ اٌشبًِ ٌذسعخ اٌذوزٛساٖ ؽجمبً ٌّب  أداءرطجك آ١ٌخ. 

ٚئال ٚعت ػٍٟ اٌطبٌت اٌزغغ١ً )  2.333ال ٠مً ػٓ  CGPAثؼذ ئعز١بص اٌطبٌت اٌّمشساد اٌذساع١خ ثٕغبػ ثزمذ٠ش -3

٠ؼ١ٓ ِغٍظ اٌمغُ ِششفب  -(فٟ ِمشساد ئػبف١خ أٚ ئػبدح دساعخ ثؼغ اٌّمشساد ٌزؾغ١ٓ ِزٛعؾ رمذ٠ش اٌذسعبد

. خطخ اٌّمزشػ اٌجؾضٟ ٌٍشعبٌخ ثطٍت ٌزغغ١ًثؼذ٘ب ٠زمذَ اٌطبٌت سئ١غ١ب ٌٍطبٌت ٌّغبػذرٗ فٝ اػذاد اٌّمزشػ اٌجؾضٝ ٚ

 .ٚػشػٗ ػٍٟ ِغٍظ اٌمغُ شعبٌخٌِٛػٛع ا٠ؼشع اٌطبٌت خطخ اٌّمزشػ اٌجؾضٟ فٟ ع١ّٕبس ٌٍمغُ لجً اٌزمذَ ثزغغ١ً 

 .رشى١ً ٌغٕخ اإلششاف شعبٌخ ٠زُ ئعزىّبي اٌّمزشػ اٌجؾضٟ ٌٍ ٚفٟ ؽبٌخ ِٛافمخ ِغٍظ اٌمغُ ػٍٟ

ً ٌٍمشاساد إٌّظّخ اٌظبدسح ِٓ ِغٍظ اٌغبِؼخ ِغزٛٞ اٌٍغخ األعٕج١خػٍٝ اٌطبٌت اعز١بص ـ 4 ِب ٌُ ٠غزبصٖ اٌطبٌت  ٚفمب

 .أصٕبء دساعخ اٌّبعغز١ش 
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 2.333ال ٠مً ػٓ  CGPAثؼذ ٔغبػ اٌطبٌت فٟ ع١ّغ اٌّمشساد اٌخبطخ ثبٌذسعخ ثّزٛعؾ رشاوّٟ ٌٍذسعبد ـ 5

ِٛلؼخ ِٓ ١٘ئخ اإلششاف  بٌزمذَ ثزمش٠ش طالؽ١خ اٌشعبٌخ ٠مَٛ ثؼذ٘ب اٌّششف اٌشئ١غٝ ث، ِٓ ِٛػٛع اٌشعبٌخ االٔزٙبءٚ

 .إللزشاػ رشى١ً ٌغٕخ اٌؾىُ ػٍٝ اٌشعبٌخ ػٍٝ ِغٍظ اٌمغُِغ ؽٍت اٌؼشع 

رمش٠ش رفظ١ٍٟ ٠ششػ ف١ٗ  ػٍٟ اٌطبٌت ٠مَٛ اٌّششف غ١ش اٌّٛافك ثىزبثخٚفٟ ؽبٌخ ئخزالف أساء أػؼبء ٌغٕخ اإلششاف 

 .عجت ئػزشاػٗ ػٍٟ ػذَ اٌزٛل١غ ػٍٟ رمش٠ش اٌظالؽ١خ ٠ٚمَٛ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ثذساعخ اٌؾبٌخ ٚئرخبر اٌمشاس إٌّبعت

ٚع١ّغ ِزطٍجبد اٌذسعخ ٚرٌه ثٕبًء ػٍٝ الزشاػ  ٌٍطبٌت اٌزٞ ٠غزبص ِٕبلشخ سعبٌزٗ اٌؼ١ٍّخ اٌفٍغفخ دوزٛساٖرّٕؼ دسعخ -6

ٌٚىٓ رشطذ  .ٌٍذسعبد فٟ شٙبدح اٌذوزٛساٖ اٌزشاوّٟاٌّؼذي  أٚاٌزمذ٠شِغٍظ اٌمغُ ِٚٛافمخ ِغٍظ اٌى١ٍخ ٚال ٠شطذ 

 .Student Transcriptرمذ٠شاد اٌّمشساد اٌزٟ ئعزبص٘ب اٌطبٌت فٟ ث١بْ رمذ٠شاد اٌطبٌت 

ِبدح 

(29) 

 

 :نهجرنبيجانسبعبد انذراسيخ 

 14ػذد  ئٌٝ ثبإلػبفخعبػخ ِؼزّذح ِمشساد دساع١خ  ٠14غت أْ ٠ذسط اٌفٍغفخ دوزٛساٖ ٌىٟ ٠ؾظً اٌطبٌت ػٍٝ دسعخ 

 . معتمدة ساعة 41ٌٍؾظٛي ػٍٟ اٌذسعخ  اإلعّب١ٌخػذد اٌغبػبد  رىْٛعبػخ ِؼزّذح ٌٍشعبٌخ ثؾ١ش 

 

 

 

 

 

 :هيئخ اإلشراف

رشى١ً ٌغٕخ اإلششاف ػٍٝ اٌطبٌت اٌّغغً ٌذسعخ اٌذوزٛساٖ ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ ٚٚفك ٠مش ِغٍظ اٌى١ٍخ -2

خطخ اٌمغُ اٌجؾض١خ ِٓ ث١ٓ األعبرزح أٚ األعبرزح اٌّغبػذ٠ٓ ٠ٚغٛص ٌٍّذسع١ٓ االشزشان فٟ اإلششاف ثؾ١ش ال ٠ض٠ذ ػذد 

٠ٚغٛص ٌٍطبٌت االخز١بس ث١ٓ ػذد ِٓ  .ػٍٟ أْ ٠ىْٛ اٌّششف اٌشئ١غٟ ِٓ اٌغبِؼخ  اٌّششف١ٓ ػٓ أسثؼخ أػؼبء

 .اٌّٛػٛػبد اٌجؾض١خ اٌّطشٚؽخ ؽـجمبً ٌٍمٛاػذ اٌّٛػٛػخ ٌىً رخظض
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ِبدح 

(10) 

 

 

 
 

٠ٚغٛص ػٕذ اٌؼشٚسح اإلعزؼبٔخ ثؼؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٓ اٌّؼبس٠ٓ ئػبسح داخ١ٍخ أٚ إٌّزذث١ٓ ٔذثبً و١ٍبً فٟ اإلششاف ػٍٟ 

غٛص ئشزشان  أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌز٠ٓ رشثطُٙ طٍخ ٚال ١.٠غ١بً  سعبئً اٌذوزٛساٖ ػٍٟ أال ٠ىْٛ ئششافبً ِٕفشداً أٚ سئ

لشاثخ ثبٌطبٌت ؽزٟ اٌذسعخ اٌشاثؼخ فٟ ٌغبْ اإلششاف وّب ال ٠غٛص أ٠ؼبً ئشزشان أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌز٠ٓ رشثطُٙ 

 .ثجؼغ طٍخ لشاثخ ؽزٟ اٌذسعخ اٌشاثؼخ فٟ ٌغبْ اإلششاف 

خبسط اٌغبِؼخ ٠غٛص ثّٛافمخ ِغٍظ اٌى١ٍخ أْ ٠شزشن  ٌخطزٗ اٌجؾض١خ عضئ١بً أٚ و١ٍبً فٟ أٞ عٙخ اٌطبٌت  رٕف١زفٟ ؽبٌخ  -1

فٟ اإلششاف اؽذ اٌّزخظظ١ٓ ِٓ ؽٍّخ دسعخ اٌذوزٛساٖ اٚ ِٓ رٜٚ اٌخجشح فٟ ِغبي اٌزخظض ِٓ اٌغٙخ اٌزٟ ٠غشٜ 

 .اٌغبِؼخِٓ  ٟٝ أْ ٠ىْٛ اٌّششف اٌشئ١غٚفٟ ع١ّغ األؽٛاي ال رض٠ذ ٌغٕخ اإلششاف ػٓ أسثؼخ أػؼبء ٚ ػٍ. ف١ٙب اٌجؾش

 

ِبدح 

(10) 

 

 

 

 

 

 

ػٍٟ اٌشعبٌخ ئٌٟ عٙخ خبسط اٌغبِؼخ أٚ ؽظٌٛٗ ػٍٟ أعبصح ٠مذَ ئٌٟ ِغٍظ اٌمغُ أؽذ اٌّششف١ٓ خ ئػبسح فٟ ؽبٌ-3

ئ١ٌٗ  رمش٠شاً ػٓ اٌّذٞ اٌزٞ ٚطً ئ١ٌٗ اٌطبٌت فٟ ئػذاد اٌشعبٌخ ٚفٟ ػٛء رٌه ٠ؼ١ٓ اٌمغُ ِٓ ٠ؾً ِؾٍٗ أٚ ِٓ ٠ٕؼُ

ِغ ئؽزفبظ اٌّششف اٌّؼبس أٚ اٌمبئُ ثأعبصح  ثؾمٗ فٟ .فٟ اإلششاف ؽجمبً ٌٍزمش٠ش اٌّمذَ ِٓ ثبلٟ أػؼبء ٌغٕخ اإلششاف 

٠ٚغمؾ ؽمٗ فٟ إٌشش ئرا ٌُ ٠زمذَ ثٙزا اٌزمش٠ش لجً  .ٔشش ٔزبئظ اٌشعبٌخ فٟ اٌغضء اٌزٞ أششف ػ١ٍٗ ؽجمبً ٌٍزمش٠ش اٌّمذَ ِٕٗ

 .أعبصرٗ

خطخ اٌّمزشػ ػٓ ِذٜ رمذَ اٌطبٌت وً عزخ أشٙش ِٓ ربس٠خ رغغ١ً ش دٚسٞ  رمش٠ثزمذ٠ُ فْٛ ػٍٝ اٌشعبٌخ اٌّشش٠ٍزضَ -4

٠ٚزُ اٌزٛل١غ ػ١ٍٗ ِٓ لجً ٌغٕخ اإلششاف ِغزّؼخ، ٚفٟ ؽبٌخ اخزالف آساء أػؼبء ٌغٕخ اإلششاف ٠مَٛ . اٌجؾضٟ ٌٍشعبٌخ 

ٟ ٠ششػ ف١ٗ عجت ئػزشاػٗ ػٍٟ ئعزّشاس اٌطبٌت فٟ اٌّششف غ١ش اٌّٛافك ػٍٟ خؾ ع١ش اٌطبٌت ثىزبثخ رمش٠ش رفظ١ٍ

اٌؼٍّٟ ثذساعخ اٌؾبٌخ ٚارخبر اٌمشاس إٌّبعت ٚرؼزّذ اٌزمبس٠ش ِٓ ِغٍظ اٌمغُ ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌزغغ١ً ٠ٚمَٛ اٌمغُ 

 ٟ اٌشعبٌخاٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌى١ٍخ ثشأٞ ٌغٕخ اإلششاف ػٓ ِذٜ رمذِٗ ف ئداسحاٌطبٌت ػٓ ؽش٠ك  ئخطبسثبٌى١ٍخ ٠ٚزُ 

٠ٚؾك ٌٍطبٌت اٌؾظٛي ػٍٟ ٔغخخ ػٛئ١خ ِٓ اٌزمش٠ش ؽزٟ ٠غزط١غ  (زغغ١ًأٚئٌغبءاٌاٌطبٌت  أٚئٔزاسعزّشاس اٌزغغ١ً ئ)

 .رؼذ٠ً ٚرظ٠ٛت ِغبسٖ ثٕبء ػ١ٍٗ

غ١ش ِشع ٚرٌه ثؼذ رٛع١ٗ صالصخ  أداءٖرف١ذ ثأْ ِزظٍخ صالصخ رمبس٠ش دٚس٠خ ئراؽشسد ػٕٗ ٠ٍغٝ رغغ١ً اٌطبٌت  -5

 .ػٍٟ أْ ٠زُ رٛػ١ؼ عجت ػذَ اٌشػب ػٓ أداء اٌطبٌت رفظ١الً فٟ اٌزمش٠ش اٌذٚسٞ ٌٗ ئٔزاساد

را ٌُ رٍزضَ ٌغٕخ اإلششاف ثزمذ٠ُ اٌزمش٠ش اٌذٚسٞ ٌٍطبٌت ف١ؼذ رٌه ثّضبثخ ِٛافمخ اٌٍغٕخ ػٍٟ ئعزّشاس رغغ١ٍٗ ٚأْ ا -6ـ ئ6

فٟ رؼذ٠ً ٌغٕخ اإلششاف ثٕبء ػٍٟ ئلزشاػ  اٌطبٌت ٠إدٞ ػٍّٗ اٌجؾضٟ ثطش٠مخ ِشػ١خ ٌّٚغٍظ اٌغبِؼخ ؽ١ٕئز اٌؾك

فٟ ؽبٌخ ػذَ ئٌزضاَ اٌّششف ثبٌٛفبء ثّزطٍجبد اإلششاف ِٓ خالي اٌزمبس٠ش  ِغٍظ اٌى١ٍخ ثؼذ أخز سأٞ ِغٍظ اٌمغُ

 .اٌذٚس٠خ اٌخبطخ ثّزبثؼخ أداء اٌطبٌت

اٌزغغ١ً ٌذسعخ اٌذوزٛساٖ  ٚلجً  ٠زُ رٛع١ٗ ػذد صالس أزاساد ٌٍطالة غ١ش إٌّزظ١ّٓ أٚإٌّمطؼ١ٓ ػٓ اٌذساعخ ثؼذ-7

رغغ١ً ٔمطخ اٌجؾش ثؾ١ش رٛعٗ االٔزاس االٚي ثؼذ ِشٚس عزخ أشٙش ِٓ ربس٠خ االٔمطبع ٚفٝ ؽبي اعزّشاس االٔمطبع 

٠ٛعٗ ئٔزاس صبْ ثؼذ رٌه ثغزخ اشٙش فبرا ظً اٌطبٌت ِٕمطؼبً ٠ٛعٗ ٌٍطبٌت ئٔزاس صبٌش ٚأخ١ش ثؼذ عزخ أشٙش أ٠ؼبً ٠مَٛ 

 .١ٍخ ثؼشع شطت اٌطبٌت ػٍٟ ِغٍظ اٌى١ٍخ ٌؼذَ اٌغذ٠خثؼذ٘ب ٚو١ً اٌى

 

 

 

 

 

 

ِبدح 

(12) 
 
 
 

 :نجنخ انذكى

رزمذَ ٌغٕخ اإلششاف ػٍٝ اٌشعبٌخ ثؼذ االٔزٙبء ِٓ ئػذاد٘ب ئٌٝ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض ر١ّٙذا ٌٍؼشع ػٍٝ ِغٍظ اٌى١ٍخ 

 : ثب٢رٟ

وّب ٚسد فٟ )  لبَ ثٗ اٌجبؽش، ٚ ٠مَٛ ثبٌزٛل١غ ػ١ٍٗ ع١ّغ اٌّششف١ٓرمش٠ش ػٓ طالؽ١خ اٌشعبٌخ ٌٍّٕبلشخ ِٛػؾبً ثٗ ِب -2

وّب رمذَ ٌغٕخ اإلششاف الزشاؽبً ثزشى١ً ٌغٕخ اٌؾىُ ػٍٝ اٌشعبٌخ ٚفٟ ؽبٌخ عفش أؽذ اٌّششف١ٓ ٠شعً . (5اٌجٕذ  24اٌّبدح 

ً أٚ فبوظ  ِٛافمزٗ ػٍٝ ِب عبء فٟ رمش٠ش خالي أعجٛػ١ٓ ٠ف١ذ أٚ سعبٌخ ثبٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ اٌّششف اٌّغبفش خطبثب

ٚ ئرا ٌُ ٠ظً اٌشد ٠طٍت ِٕٗ ِشح أخشٜ ئسعبي اٌزمش٠ش، ٚ فٟ ؽبٌخ ػذَ ٚسٚد ِٛافمزٗ خالي أعجٛػ١ٓ ػٍٝ . اٌظالؽ١خ

 .رمذ٠ُ رمش٠ش اٌظالؽ١خ ٠ؼزجش رٌه ثّضبثخ اٌّٛافمخ

اٌّششف األعبرزح اٌّغبػذ٠ٓ أؽذُ٘  ِٓ األعبرزح  أ٠ٚشىً ِغٍظ اٌى١ٍخ ٌغٕٗ اٌؾىُ ػٍٝ اٌشعبٌخ ِٓ صالصخ أػؼبء  -1

ػٍٝ اٌشعبٌخ ٚاٌؼؼٛاْ ا٢خشاْ ِٓ ث١ٓ األعبرزح ٚاألعبرزح اٌّغبػذ٠ٓ ثبٌغبِؼبد ٚ ٠ىْٛ سئ١ظ اٌٍغٕخ ألذَ األعبرزح 

 . ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ٌُٙ طٛد ٚاؽذ٠شزشوٛا فٟ اٌٍغٕخ ٚفٟ ؽبٌخ رؼذد اٌّششف١ٓ ٠غٛص أْ 

ٚ رٌه ثششؽ  األخظبئ١١ٓبرزح اٌغبثم١ٓ أٚ ِّٓ فٟ ِغزٛاُ٘ اٌؼٍّٟ ِٓ ٚ ٠غٛص أْ ٠ىْٛ اٌؼؼٛاْ أٚأؽذّ٘ب ِٓ األع

رشى١ً ٌغٕخ اٌؾىُ ِٓ ٔبئت  اػزّبدٚ ٠زُ . اٌغبِؼخ ثبٌٕغجخ ٌشعبئً اٌذوزٛساٖػٍٝ األلً ِٓ خبسط  بأْ ٠ىْٛ أؽذّ٘
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ح ِغبػذ٠ٓ ِٓ ػٕذ اٌؼشٚسح اإلعزؼبٔخ ثأعبرزح أٚ أعبرز٠ٚغٛص .اٌجؾٛسٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٌٚشئْٛ اسئ١ظ اٌغبِؼخ 

 اٌّؼبس٠ٓ ئػبسح داخ١ٍخ أٚ إٌّزذث١ٓ ٔذثبً و١ٍبً داخ١ٍبً فٟ اإلشزشان فٟ ٌغبْ اٌؾىُ ٚإٌّبلشخ ٠ٚؼبًِ ِؼبٍِخ األػؼبء ِٓ

األعبرزح اٌّغبػذ٠ٓ اٌز٠ٓ رشثطُٙ طٍخ لشاثخ ثبٌطبٌت ؽزٟ اٌذسعخ اٌشاثؼخ فٟ اٌذاخً ٚال ٠غٛص ئشزشان األعبرزح أٚ

ص أ٠ؼبً ئشزشان األعبرزح  أٚ األعبرزح اٌّغبػذ٠ٓ اٌز٠ٓ رشثطُٙ ثجؼغ طٍخ لشاثخ ؽزٟ اٌذسعخ ٌغبْ اٌؾىُ وّب ال ٠غٛ

 .اٌشاثؼخ فٟ ٌغبْ اٌؾىُ

ٚفٟ وً األؽٛاي  .ا٢خش ٠غٛص أْ رزُ إٌّبلشخ ثؾؼٛس أؽذ ِّضٍٟ ٌغٕخ اإلششاف فٟ ؽبٌخ رؼزس ؽؼٛس اٌّششف-3

 .٠غت أْ رزُ ِٕبلشخ اٌشعبٌخ ػال١ٔخ فٟ أؽذ لبػبد عبِؼخ اإلعىٕذس٠خ

ئرا ٌُ رٕبلش اٌشعبٌخ خالي صالصخ أشٙش ِٓ ربس٠خ اػزّبد اٌغبِؼخ ٌزشى١ً ٌغٕخ اٌؾىُ ٠ؼبد اػزّبد اٌٍغٕخ ثٕفظ األػؼبء -4

ئٌٝ أسثؼخ أشٙش ٚفٟ ؽبٌٗ ػذَ أؼمبد اٌٍغٕخ ٠زُ ِشح أخشٜ ٚفٟ ؽبٌخ اشزشان ِّزؾٓ أعٕجٟ ٠غٛص أْ رّزذ ٘زٖ اٌفزشح 

 .رغ١١ش رشى١ً اٌٍغٕخ ثٍغٕخ أخشٜ

اٌشعبٌخ ئٌٝ اٌجبؽش العزىّبي ِب رشاٖ ِٓ ٔمض ػٍٝ أْ رزمذَ ثزمش٠ش  ثاعبصح اٌشعبٌخ أٚ اػبدح ٌٍغٕخ اٌؾىُ أْ رٛطٝـ  5

شٙشػٍٝ األوضش ِٓ ربس٠خ أي عزخ عّبػٟ ٌٍمغُ اٌّخزض رٛطٝ ف١ٗ ثّٕؼ اٌطبٌت ٍِٙخ العزىّبي ِالؽظبرٙب خال

 .ِٓ ػذِٗ إٌّبلشخ ػٍٝ أْ رٛافك ٌغٕخ اٌؾىُ أٚ ِٓ رفٛػٗ ػٍٝ ئعبصح اٌشعبٌخ

طبٌت دسعخ اٌذوزٛساٖ ثؼذ اعز١فبئٗ ع١ّغ ِزطٍجبد ِٕؼ اٌذسعخ ػٍٝ اْ ربس٠خ رغغ١ً اٌطبٌت ٠جذأ ِٓ رغغ١ً ا٠ٌّٕؼ -6

ٌٍؾظٛي ػٍٟ دسعخ اٌذوزٛساٖ ػب١ِٓ ػٍٟ األلً ِٕز ثذء رغغ١ً أٚي ٚاٌؾذ األدٟٔ اٚي ِمشس ِٓ اٌّمشساد اٌذساع١خ 

 .ِمشس دساعٟ ٌٍطبٌت 

ِبدح 

(11) 

 :انجرايج انًشتركخ يع جبيعبد أخري
 Double Degree or Dualاٌضٕبئ١خ٠غٛص ِٕؼ شٙبداد أٚ دسعبد ػ١ٍّخ ِشزشوخ ِغ عبِؼبد أخشٜ ثٕظبَ اٌجشاِظ 

Degreeأٚ ثٕظبَ اٌذسعخ اٌّشزشوخJoint Degree. ٠ؾذد٘ب ِغٍظ اٌغبِؼخ اٌزٟٚفمبً ٌٍؼٛاثؾ. 
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 انتعهيى انًستًر: انجبة انسبدس

 
 

ِبدح 

(13) 

٠ؾك ٌٍطبٌت أْ ٠غغً فٟ ِمشساد دساع١خ ِٓ ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ِٓ خالي ثشٔبِظ اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش ٚرٌه ثؼذ -2

األعجٛع اٌضبٌش ِٓ  ٝاٌّمج١ٌٛٓ فٟ ثشٔبِظ اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش ؽز، ٚرجٍغ اٌغبِؼخ ثأعّبء اٌطٍجخ  ِٛافمخ ِغٍغٟ اٌمغُ ٚاٌى١ٍخ

 .ثذء اٌذساعخ وؾذ ألظٟ

 .فٟ ؽبٌٗ اعز١بص اٌطبٌت اٌّمشس ِٚزطٍجبرٗ ثٕغبػ ٠ّٕؼ ئفبدح ثزٌه-1

ِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ئرا ِب اعزٛفٟ ششٚؽ اٌمجٛي ثبٌجشٔبِظ ا٠غٛص ٌٍطبٌت أْ ٠مَٛ ثزؾ٠ًٛ ٘زٖ اٌّمشساد ئٌٝ أؽذ ثش -3

ثبٌٕغجخ ٌجشٔبِظ اٌذثٍِٛخ أٚ ( ِٓ اػزّبد ٔز١غخ اٌّمشس)ِٓ ربس٠خ اعز١بصٖ اٌّمشس صالصخ أػٛاَ ثششؽ ػذَ ِشٚس أوضش ِٓ 

عٕٛاد ِٓ ربس٠خ  ثبٌٕغجخ ٌجشٔبِظ اٌّبعغز١ش أٚ عذ( ِٓ اػزّبد ٔز١غخ اٌّمشس)عٕٛاد ِٓ ربس٠خ اعز١بصٖ اٌّمشس  خّظ

 .ثبٌٕغجخ ٌجشٔبِظ اٌذوزٛساٖ( ِٓ اػزّبد ٔز١غخ اٌّمشس)اعز١بصٖ اٌّمشس 

 .فٟ ِمشساد ِٓ ٔفظ اٌذسعخ اٌّغغً ف١ٙب ال ٠ؾك ٌطبٌت اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌزغغ١ً فٝ ثشٔبِظ اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش  -4
 

 

 

 

 

 

 

 

ِبدح 

(14) 
 
 
 

 

 
 

 :انجرايج انتجبدنيخ
الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض ٚاػزّبد اٌغبِؼخ اٌغّبػ ٌطالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثذساعخ  ـ ٠غٛص ٌّغٍظ اٌى١ٍخ ثٕبء ػ2ٍٝ

٠ٚغّؼ . ٠ٚزُ اؽزغبة ٘زٖ اٌّمشساد ػّٓ ِزطٍجبد ِٕؼ اٌذسعخ .ثؼغ ِمشساد اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌغبِؼبد األعٕج١خ

٠ؼبدٌٗ ئٌٝ أٞ ِٓ ثشاِظ اٌذساعبد ػٍٝ األلً أٚ ِب Cٌٍطبٌت أْ ٠ؾٛي أٞ ػذد ِٓ ٘زٖ اٌّمشساد اٌزٟ ٔغؼ ف١ٙب ثزمذ٠ش 

اٌؼ١ٍب اٌزٟ ٠شغت فٟ االٌزؾبق ثٙب ئرا وبٔذ ٘زٖ اٌّمشساد ِٓ ِزطٍجبد اٌجشٔبِظ ٚرذخً عبػبد ٘زٖ اٌّمشساد فٟ ؽغبة 

ِٓ اػزّبد ٔز١غخ )ِٓ ربس٠خ اعز١بصٖ اٌّمشس صالس أػٛاَ أوضش ِٓ ثششؽ ػذَ ِشٚس CGPAاٌّزٛعؾ اٌزشاوّٟ ٌٍذسعبد 

ثبٌٕغجخ ٌجشٔبِظ ( ِٓ اػزّبد ٔز١غخ اٌّمشس)عٕٛاد ِٓ ربس٠خ اعز١بصٖ اٌّمشس  خّظجخ ٌجشٔبِظ اٌذثٍِٛخ أٚ ثبٌٕغ( اٌّمشس

 .ثبٌٕغجخ ٌجشٔبِظ اٌذوزٛساٖ( ِٓ اػزّبد ٔز١غخ اٌّمشس)اٌّبعغز١ش أٚ عذ عٕٛاد ِٓ ربس٠خ اعز١بصٖ اٌّمشس 

اٌّخزض اٌغّبػ ٌٍطالة األعبٔت اٌّم١ذ٠ٓ ثغبِؼبد اٌّؼٙذ ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ /٠غٛص ٌّغٍظ اٌى١ٍخ-1

أعٕج١خ ثذساعخ ثؼغ ِمشساد اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌى١ٍخ ٚفٟ ؽبٌخ اعز١بص اٌطبٌت اٌّمشس ِٚزطٍجبرٗ ثٕغبػ ٠ّٕؼ ئفبدح 

 .ثزٌه

ثزذس٠ظ ٠غٛص ٌّغٍظ اٌى١ٍخ ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض اٌغّبػ ٌألعبرزح ِٓ عبِؼبد أعٕج١خ ِز١ّضح -3

 .ثؼغ ِمشساد اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌى١ٍخ

ِبدح 

(15) 

 

 :انتعهيى عن ثعذ

٠غٛص ٌّغٍظ اٌى١ٍخ ثٕبء ػٍٝ الزشاػ اٌمغُ اٌّخزض اٌغّبػ ٌٍطالة اٌّظش١٠ٓ ٚاألعبٔت ثبالٌزؾبق ثجشاِظ اٌذساعبد 

صمبف١خ ػٓ ؽش٠ك اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ أٚ اٌؼ١ٍب اٌّشزشوخ ِغ اٌغبِؼبد األعٕج١خ اٌّشرجطخ ِغ عبِؼخ اإلعىٕذس٠خ ثبرفبل١بد 

 .اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ
ِبدح 

(16) 

ٌٍى١ٍخ اٌؾك فٟ فزؼ رخظظبد عذ٠ذح ٌٍذثٍِٛبد ٌٚذسعزٟ اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ اٌزٟ رّٕؾٙب األلغبَ ثؼذ ِٛافمخ ِغٍظ 

 .اٌى١ٍخ ِٚغٍظ اٌغبِؼخ ٚاٌغٙبد اٌّخزظخ ِٓ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ
ِبدح 

(17) 

ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ لشاس . 1021/1029ٌٍؼبَ اٌغبِؼٝ ( فظً اٌشث١غ) ٌضبِٔٝٓ اٌفظً اٌذساعٟ ا اػزجبسا٠ؼًّ ثٙزٖ اٌالئؾخ 

ٚاػزّبد  16/1/1021ِٚغٍظ اٌغبِؼخ ثغٍغزٗ إٌّؼمذح فٝ  10/1/1021ِغٍظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثغٍغزٗ إٌّؼمذح فٝ 

ؼبد ثغٍغزٗ اٌّغٍظ األػٍٟ ٌٍغبِٚ 20/20/1021إٌّؼمذح فٝ ثغٍغزٗ ٌٍغبِؼبد ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب اٌّغٍظ األػٍٟ 

 .21/20/1021إٌّؼمذح فٝ 
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 قبئًخ انًقرراد ووصفهب نهذثهىيبد ودرجبد انًبجستير ودكتىراه انفهسفخ ثبنكهيخ: انجبة انسبثع

 

 (سبعخ يعتًذح 00)ًقرراد انذراسيخ نذرجخ يبجستير انذراسبد انسيبديخ ان

 السقخرات األختيارية األخخى  األساسيةالسقخرات التخررية 

 ساعة رقم السقخر اسم السقخر ساعة رقم السقخر اسم السقخر

 1 01501714   حليؼ م ا السيحةية 1 01501701 *ماحهج الل ا العل  

 1 01501715 ىدارة  يحةة ال اح لحت 1 01501702 1تا ية  يحةية 

 1 11511716 ى بلن اإ بلم  يحة  1 01501703 تسؾعق  يحة 

 1 01501704 ( 1)ىدارة ال ؾارد الل اعة اى ال ظحع السيحةى
االت حهحت ال لحثة ا  السيحةة 

 1 11511717 البيئية

 1 11511718 اال يث حر السيحةى  1 01501705 ماغ حت ا  لزة  يحةية

 1 01501706 (تظبي حت) ح ة م ا 
تظبي حت  غؼ ال علؾمحت اى ال ظحع 

 السيحةى 
01501719 1 

    1 01501707 ا ي حدمحت السيحةة

    1 01501708 ات حهحت دالية ا  السيحةة

    1 01501709 1ىة حل  يحة  

    1 01501710 االت حهحت ال لحثة ا  اليخظيط السيحة 

    1 01501711 م نبل ت  يحةية

 8 مقخرات اختيارية( 4)يختار الطالب  22 األساسيةالسقخرات التخررية ساعات مجسهع 

  (تظبي حت) محدة ماحهج الل ا العل ى محدة  حم ة للرا ة محدة  ح ة الل ا 
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 ًقرراد انذراسيخ نذرجخ دكتىراه انفهسفخ في  انذراسبد انسيبديخان

 (حسبعخ يعتًذ 22) 

 األختيارية األخخى السقخرات  األساسيةالسقخرات التخررية 

 ساعة رقم السقخر اسم السقخر ساعة رقم السقخر اسم السقخر

 1 11511815 ت اععحت  يحةية 1 11511811 اللينا الياغي   لل ظحع السيحة 

 1 11511811   ي حدمحت السيحةة اللالية
االت حهحت ال لحثة اى 

 (1)اليسؾعق السيحةى
11511816 1 

  غاافيح العحلؼ السيحة 
11511813 

1 
تظبي حت درا ة  لاه 

 1ال  اا حت السيحةية 
11511817 1 

 1 11511818 تاغيؼ ال ؾا ع السيحةية 1 11511814 السيح ة السيحةية 

 العبل حت ال يلحدلة بيؽ السيحةة االبيئة
11511815 

1 
اليابؤ محت حهحت الظل  

 السيحة  اللال 
11511819 1 

 ىدارة األزمحت السيحةية
11511816 

1 
ال ؾرة السيحةية لل   ل 

 السيحة 
11511811 2 

 1 11511811 ا ي حدمحت الا ا السيحة  1 11511817 السيحةة اإللوياا ية

 1 11511811 ادراة  اليااث  السيحةى  1 11511818 ح حن ال ؾدة لل ا رت السيحةية

    1 11511809 ارعحدة اال  حل السيحةية 

    1 11511810  ينؾلؾ ية السحلي

 4 مقخرات اختيارية( 2)يختار الطالب  11 األساسيةالسقخرات التخررية ساعات مجسهع 
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 ًقرراد انذراسيخ نذرجخ يبجستير انذراسبد انفنذقيخان

 (حسبعخ يعتًذ 00) 

 ختيارية األخخى السقخرات اإل األساسية  السقخرات التخررية

 ساعة السقخررقم  اسم السقخر ساعة رقم السقخر اسم السقخر

 1 11511711 ىدارة ال ظح ؼ ال عحهاة 1 11511711 الكيحدة ا  هاح ة الضيحاة

 1 11511711 (1)ماحهج الل ا العل   
ىدارة االزمحت ا  هاح ة 

 (مي لم)الضيحاة 
11511711 1 

مؾحؾ حت مخيحرة ا  اللرا حت 
 النالقية

 1 11511711 (مي لم) بلمة األغشمة  1 11511713

 1 11511714 ال ؾدة النالقيةىدارة 
اليغشمة ال  ية االنالقية 

 العبل ية
11511713 1 

ى يااتي يحت اليسؾعق ا  هاح ة 
 الضيحاة 

11511715 1 
ال  ح لة اإلدارعة ا  

 (مي لم)هاح ة الضيحاة 
11511714 1 

 1 11511715 م ؾث اليسؾعق النال   1 11511716 ىة حل مي لم

 1 11511716 ىدارة ال اح لحت  1 11511717 اللال الويحمة العل ية االا ا 

ىت حهحت ةلحثة ا  ىدارة ال ؾارد 
 الل اعة

11511718 1 
االت لحت ال لدحثة ا  

  ظحع الغاف
11511717 1 

    1 11511719 السلؾك الياغي   ا  هاح ة الضيحاة

اإلت حهحت ال لحثة اى ا يحج االغشمة 
 اال  اابحت

11511711 1    

 02 مقخرات اختيارية( 5)يختار الطالب  22 األساسيةالسقخرات التخررية مجسهع ساعات 
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 ًقرراد انذراسيخ نذرجخ دكتىراه انفهسفخ في انذراسبد انفنذقيخان

 (حسبعخ يعتًذ 22)

 السقخرات األختيارية األخخى  األساسية السقخرات التخررية

عجد  رقم السقخر اسم السقخر
هجد  رقم السقخر السقخراسم  الداعات

 الداعات

 1 11511811 رعحدة اال  حل ا  هاح ة الضيحاة
 خبلقيحت األ  حل ا  

 هاح ة الضيحاة
11511811 1 

اإلدارة اال يااتي ية ا  هاح ة الضيحاة 
 (مي لم)

 1 11511811 (مي لم)ىدارة اإلحاادات  1 11511811

ال علؾمحت ا  تواؾلؾ يح االت حالت ا 
 الضيحاةهاح ة 

11511813 1 
ايحمة ال  اا حت 

 الل ثية  
11511811 1 

 1 11511814 (1)ماحهج الل ا العل   
اال يلامة ا  هاح ة 

 الناحدإ
11511813 1 

 1 11511815  ي احر
  ؾد اإلدارة ا  هاح ة 

 الضيحاة
11511814 1 

مؾحؾ حت معحهاة ا  اليسؾعق 
 النال  

11511816 1 
 اليسؾعق االلوياا ى اى

 هاح ة الضيحاة
11511815 1 

    1 11511817 اإلت حهحت اللالية ا  الناحدإ

مؾحؾ حت مي لمة ا  اللرا حت 
 النالقية

11511818 1    

السقخرات التخررية ساعات  مجسهع
 8 مقخرات اختيارية( 4)يختار الطالب  16 األساسية
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 (سبعخ يعتًذح 22)انًقرراد انذراسيخ  نذرجخ دثــهىو اإلرشبد انسيبدي 

 السقخرات االختيارية األساسيةالسقخرات التخررية 

 رقم السقخر اسم السقخر

ات
داع

د ال
عج

 

 رقم السقخر اسم السقخر

ات
داع

د ال
عج

 

 

 2 20520602 مدكهكات يهنانية رومانية  2 20520620 تاريخ وحزارة مرخ الفخعهنية

 2 20520600 ( فخعهني) األدب السرخي القجيم  2 20520622 ريخ وحزارة مرخ البطلسيةتا

 2 20520604 الجيانة في مرخ القجيسة 2 20520620 تاريخ وحزارة مرخ اإلسالمية

ريخ وحزارة مرخ الخومانية تا
 البيدنطية

20520624 2 
 20520605 (الفن السرخي القجيم فخعهني 

2 

لغة مرخية قجيسة عرخ لغهى 
 وسيط

 (يهناني روماني)حزارة االسكشجرية  2 20520625
20520606 

2 

ساعة 2)أساليب اإلرشاد الدياحي 
 (عسلي

 الفن الكبطي 0 20520626
20520607 

2 

تاريخ وحزارة مرخ الحجيثة 
 والسعاصخة

 الفن االسالمى 2 20520627
20520608 2 

 2 20520609 سياحة التخاث 2 20520628 آثار فخعهنية

 تطبيقات الستاحف 2 20520629 آثار يهنانية رومانية
20520622 

 
2 
 

 2 20520620 السؤثخات البيئية على السهاقع السرخية األثخية 2 20520602 آثار إسالمية

 2 20520622 مذكالت سياحية في مجال اإلرشاد الدياحي 0 20520600 لغة أجشبية 

 
 

 
التذخيعات القانهنية في مجال الدياحةواإلرشاد 

 الدياحي
20520620 2 

السقخرات التخررية ساعات مجسهع 
 األساسية

  4 مقخرات اختيارية( 2)يختار الطالب  22
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 انًقرراد انذراسيخ نذرجخ يبجستير اإلرشبد انسيبدي )00 سبعخ يعتًذح(

 األخريانًقرراد األختيبريخ  األسبسيخانًقرراد انتخصصيخ 

 ساعة رقم السقخر اسم السقخر ساعة رقم السقخر اسم السقخر

 1 11513711 (  ا لغؾه ا يط)لغة م اعة  لم ة  1 11513711 تحرعخ م ا النا ؾ ية

 1 11513711 (اا ؾ  ( األدب ال  اه ال لمؼ 1 11513711 لغة م اعة  لم ة

 تحرعخ اةضحرة م ا اليؾ ح ية الاامح ية
11513713 

1 
 -حؾ ح  ) 1تحرعخ اةضحرة اإل نالرعة

 (رامح  
11513713 

1 

 تحرعخ اةضحرة م ا البيز ظية
11513714 

1 
ال ؾراث ا  ال ضحرة ال  اعة ال لحثة 

 اال عحهاة
11513714 

1 

 1 11513715 مؾا ع  ثاعة حؾ ح ية رامح ية 1 11513715 تحرعخ اةضحرة م ا اإل بلمية

ال لحثة مؾحؾع ا  ال ضحرة ال  اعة 
 اال عحهاة

11513716 
 مؾا ع  ثاعة اا ؾ   1

11513716 
1 

 1 11513717 ىدارة ال ؾا ع األثاعة اال يحةف 1 11513717 آثحر م ا النا ؾ ية

 1 11513718 اآلثحر الغحر ة 1 11513718  لؼ ال يحةف 

 1 11513719 (رامح ية -مسنؾكحت حؾ ح ية 1 11513719 مؾحؾ حت ا  اآلثحر اإل بلمية 

 1 11513711 دمح ة م ا ال لم ة  1 11513711 طاإ اماحهج م ا  ل  

 1 11513711 ال ؤثاات البيئية  ل  ال ؾا ع األثاعة   

 1 11513711 النؽ الكلظ    

 1 11513713 (  ا لغؾه ميرخا)لغة م اعة  لم ة    

   
 -ى بلم ) 1تحرعخ اةضحرة اإل نالرعة 
 (ةلحا امعحها

11513714 
1 

 1 11513715 النؽ ال  اه ال لمؼ   
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 1 11513716 النؽ اإل بلم    

ساعات السقخرات التخررية مجسهع 
 األساسية

 02 مقخرات اختيارية( 5)يختار الطالب  22
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 انًقرراد انذراسيخ نذرجخ دكتىراه انفهسفخ في  اإلرشبد انسيبدي 

 (سبعخ يعتًذح 22)

 

 األسبسيخانًقرراد انتخصصيخ 

 سبعخ رقى انًقرر اسى انًقرر

 1 11513811 ةل ة م ا

 1 11513811  يحةة اليااث

 1 11513813 (مي لم) لؼ ال يحةف 

 6 األسبسيخانًقرراد انتخصصيخ ساعات مجسهع 
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 يقرراد تخصص انفرعىني وانيىنبني انرويبني

 انرويبنيانفرعىني وانيىنبني انًقرراد االختيبريخ تخصص 

سبعخ ين يقرراد انتخصص أو  51يقرراد ثإجًبني  9يختبر انطبنت 

 انًقرراد انعبيخ

 سبعخ رقى انًقرر اسى انًقرر

 1 11513814 (اا ؾ  )مؾا ع  ثاعة 

 1 11513815 (حؾ ح   رامح  )مؾا ع  ثاعة 

-اا ؾ  )  ا اااؾن هغاه 
 (حؾ ح   رامح  

11513816 
1 

 1 11513817 اآلثحر الغحر ة

 -اا ؾ  )النؽ ال  اه ال لمؼ 
 (حؾ ح   رامح  

11513818 
1 

  ا لغؾه )لغة م اعة  لم ة 
 (ميرخا

11513819 
1 

 1 11513811 اللمح ة ا  م ا ال لم ة

 1 11513811 تحرعخ اةضحرة م ا البيز ظية

الا ؾص ال  حةلة ل احعا 
ال يحة اليؾمية ا  م ا ال لم ة 

 (اا ؾ  )

11513811 
1 
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 يقرراد تخصص اإلساليي وانذذيث وانًعبصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخصص اإلساليي وانذذيث وانًعبصر انًقرراد األختيبريخ 

سبعخ ين يقرراد انتخصص أو انًقرراد  51يقرراد ثإجًبني  9يختبر انطبنت 

 انعبيخ

 ساعة رقم السقخر اسم السقخر

مؾحؾ حت ا  ال ضحرة 
 اإل بلمية 

11513813 1 

 1 11513814  ثاعة ى بلميةمؾا ع 

 1 11513815 الناؾن اإل بلمية

 1 11513816 الخط العاب 

-  ا  ث ح  )مؾا ع  ثاعة 
 (ةلحا امعحها

11513817 
1 

 1 11513818 تااث اإل نالرعة

مؾحؾ حت ا  ال ضحرة ال لحثة 
 اال عحهاة

11513819 
1 

 11513811 الي ؾعا اإل بلم 
 



29 
 

 يقرراد عبيخ

 انًقرراد األختيبريخ األخري

 سبعخ رقى انًقرر اسى انًقرر

 1 11513811 السيحةة ال يؾاهلة االبيئة

 1 11513811 آثحر  ياحل االؾاةحت
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 تهصيف مقخرات البخامج السختلفة للجراسات العليا

 قسم الدراسات السياحية  

 ماجستير الدراسات السياحية

 ساسيةالمقررات التخصصية األ:أوال  

 

                                           20520720                                                      ساعتان :    مناهج البحث العلمى -1

، اال يييالج  ليييياال يييالج الي ل ، ماحهيييييج الل يييا العل يييى ال خيلنيييية مثيييا ال يييالج اليظبي يييا ال  يييار حيييلرس الظحلييي  ميييؽ خيييبلل هيييش
تاغييؼ ال يحدة ا ، ، اعلرس كيفية الكيحم محلل ا العل ى ابيلال مؽ اخييحر ال ؾحؾع، االل ا  ؽ ال اا ع اليى تيعلق م  الؾهن
  ييس اخييييحر ا  ،ت يي يؼ اال يييبيحنكيفييية  يعلؼاعيي .الع ليي   ح يي ا ييح حييلرس كيفييية الكيييحم محل. ال اا ييعاكيحميية الل ييا ا  ،العل ييية
 .اهيحغة الايحلج سيخلمة اى ت ليا  يي ة اال يبيحنال ال خيلنة ا   ة حلطاإ الي ليا اإلا  ،العياة
 

                20520722                             ساعتان                   :    (2)تشسية سياحية  -2
اعييلرس الظحليي  العيياض  .اليا ييية السيييحةيةا  ي ييحدمة، اليا ييية اإلا  ي ييحده، الا ييؾ اإل ؛ ح ييية ةييؾل منييحليؼ  ال  يياريضيي ؽ ح

شييلحع اةييح ييحت ار لييحت السييحل يؽ، اعيييؼ درا يية العيياض مييؽ إل ؛اكيفييية ت  يييق اليبل ييى بيال ييح  ،االظليي  السيييحة  ،السيييحة
 ، ة ا ات ييؼ ال ؾارد السيحةية محل   ل السييحة، ا (خلمحت اتسليبلت/ م اعة / طبيعية )اليعاعف محل ؾارد السيحةية ؛ ةيا

ا ييح حيييؼ درا يية الظلييي   . ييع اليا ييية السيييحةية ااحييع  الؾعييحت للييحااخييييحر مؾ ، ا  ييييعحبية لل   ييل السيييحةىت ييلحا الظح يية االا 
داخييا  ةت لحييل ال ظح ييحت ال سيييللا، ا لييى  ظح ييحتىت سيييؼ السييؾإ السيييحةى ، ا درا يية األ ييؾاإ السيييحةية؛ السيييحةى مييؽ ةيييا

حيعييياف الظيييبلب  ليييى كيفيييية ا يييلاد خظييية لليا يييية ا يييح  .درا ييية اةييح يييحت ار ليييحت ال ظح يييحت ال سييييللاة، ا السيييؾإ السييييحةى
 ة،اللالية السييحةي لاح  ة  ؽ اليا ية السيحةية داخيام حبية االسلبية اح  اض ألهؼ اآلثحر اإلض م  ارال  احالك ح حي .السيحةية

 .ال ل مؽ اآلثحر السلبيةا  ،م حبيةإلاكيفية تعغيؼ اآلثحر ا
 
      20520720         ساعتان                                  :      تدهيق سياحى -0
 يح ييية ، ا  يح ييية اليسيييعيا، ا  يح ييية تظيييؾعا ال اييييج؛ اال ي ثلييية ايييى  درا ييية تن ييييلية لعاحهيييا ال يييزعج اليسيييؾع   يييارياييحال ال ح

 ه ية م ؾث اليسؾعق  سيعاض  مضح  عا .  يح ة ماحاش البيع، ا  يح ة م ؾث السؾإ ، ا يح ة السؾإ ، ا  يح ة األاااد، ا اليا يط
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ثيييؼ ت لحيييل الؾحيييع  ،ميييؽ ت يييييؼ الؾحيييع ال يييحلى ا  بيييلل ؛، االيخظييييط ال ييييل لل  يييبلت اليسيييؾعكية داخيييا  احهيييا ال يييزعج اليسيييؾع 
 . يلحل مؽ الخظة اليسؾعكية معل اإلفي ح الي ييؼ دال ا ميحمعة األ، اكشلػ لي ىام حالة الؾهؾل  ،ال سيللف

 
  20520724ساعتان                :   ( 2)يالبذخية فى القطاع الدياحدارة السهارد ا -4
 ؛ة ااح ليةلاال ح ة ال ل ة إلدارة ال اغ حت ل ؾاردهح الل اعة مننح ،بيئة األ  حل الياحاسية  ارال  احلرس الظحل  اى هش 

 ؛  عيلحارححهؼ الؾعين   لى ى يح ية ال اغ حت امسيؾى خلمة   بلللح ا  ،اة ح لؼ ،ةيا تؤثا  ؾدة مؾعن  ال ؤ سة
للشا م    ن منؾن الظبلب ا  ماةلة اللرا حت العليح  لى درامة محل ؾا   ال حملة إلدارة ال ؾارد ا . مؽ ثؼ ا ي اارعيلحا 

الل ؾث ل اليلرعس  لى درا حت ال حلة ا  ؾف مسياا . الل اعة لنلؼ طبيعة تظبي حت ىدارة ال ؾارد الل اعة ا ثاهح  لى ال اغ ة
 .الع ا ال  ح  ، اكشلػ األاحدم يةا الاغاعة 

الؼ ات ليا ات ييؼ ال لرة  لى ا يخلام  داات ، ا تعلؼ ت ايحت ال ؾارد الل اعة الاليسيةىلى؛  ىدارة ال ؾارد الل اعة عللف م ارا 
مثا  ؛ل حم محلينحهيا الناية إلدارة ال ؾعنيؽإلا، ا الل اعة ال خيلنةتظبي حت اا يااتي يحت ال ؾارد ، ا امنحليؼ ال ؾارد الل اعة

  .اال ؾا   الانسية مؽ الي  ق مؽ ه ة االخيلحر،  ا آليحت ال  حمبلت،  ا تع يلات  ح ؾن الع 
 
        11511715ساعتان                                     :  مشعسات و أجهدة سياحية -5

اى  ه حدار ا  يل حبيحن  ه ياكشلػ ، الناإ بيال حالا  ية ا  لؾم ال اغ حت السيحةية الا  ية اغيامنمسيعاض هشا ال  ار 
اليخ  حت ال خيلنة ليلػ هلاف ا ات لحل األ ،سيحةية اللالية لزة اللى ت ليا  هؼ األىححاة إلبحا  .تلعيؼ الع ا السيحةى

دارهح  ه ييلح ا ا  ،هؼ م حار الع ا ليلػ ال اغ حت   لرة الظحل   لى اليعاف  لى حل ؼ  م ح ؛   ظيلح ال خيلنةا  ،ال اغ حت
 ، لزةحملة  ؽ تلػ األ هؼ ال اغ حت السيحةية ال  اعة مؽ خبلل درا ة ميو لى  اعيعاف الظحل . اى تنعيا الع ا السيحةى

 .دارهح اى تنعيا الع ا السيحةى ا  ،ا معحدهح ،امنؾ حتلح
 
  20520726ساعتان                                           (تطبيقات) قاعة بحث - 6

اعيؼ ماا عة شحملة لوحاة مااةا ى لاد الل ا العل ى اكيفيية  ،اى محدة ماحهج الل ا العل   محتؼ درا ي م ؾم الظحل  بيظبيق 
 لحيل  هيلاالح، اااحييحتلح، اغياهيح؛ م ييح اعيعياف الظحليي   ليى مال يية احيع م ينلة اللرا يية، ات.  ى يلاد خظية م ثيية ميوحملية

لليرال مؽ  ؛مؾحؾ حت اليخ ص ىةلىاى ح  كحمبل  ع ا م ثم اع ؾم. مض ؽ معااي  منحاة خظؾات ى لاد خظة م ثية ميوحملة
 . لرت   لى الكيحم محلل ا العل  

 
 20520727          ساعتان      ( 2) اقتراديات الدياحة -7
درا ة أله ية هاح ة السييحةة ايى البايحل  ك ح حيض ؽ .االعاض السيحةييؽالظل  ا ي حدمحت السيحةة، ا منلؾم  ار ال  احاليح

ر، اكيشلػ  ييث حتا ييط اإلا ،  تا يية الايحتج ال يؾما الع حلية،   لىمؽ ةيا ترثياهح   ؛اال ؾم  ، ي حده  لى ال سيؾى اللالاإل
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،  حمةاإل) لل ظح حت السيحةية ال خيلنة   م حب ي حده اإلاليرثيا اإل لى درا ةى  اريظاإ ال عا .  لى ميزان ال لاؾ حتترثياهح 
 . ي حد ال ؾم  داخا اللالة  لى اإل( الخلمحت االيسليبلت، ا الا اا 
 
 20520728ساعتان                                        اتجاهات دولية فى الدياحة-8
ت  لييى هيياح ة السيييحةة  ا هييؼ اليظييؾرات اليييى طييا  ،اةييلحثح   السييحلي  ييلم ح  ا  ،درا يية ل نلييؾم هيياح ة السيييحةة  يياريضيي ؽ ال ح

 لييى   الييلال  سيييعاض ات حهييحت الظليي  السيييحةما ييح  .امىال ييل يؽؽ ال ييلد ااخيييبلالؼ  ييؽ السييحل يطبيعيية السييحل ا  ،االسيينا
م يحبى إلا  ال ييزان السييحة ا هيؼ اليلال ذات ،ميؽ خيبلل اليعياف  ليى  هيؼ اليلال ال  يلرة اال سيي بلة للسيحل يؽ ؛مسيؾى العيحلؼ

الييياةبلت ميييؽ ةيييا طبيعييية السيييحلي ا  ؛يحةةسيييدرا يية ألهيييؼ االت حهيييحت ال لحثييية اييى هييياح ة ال  يييار  مضيييحيايييحال ال اع . االسييلب
مسييي با هيياح ة السيييحةة  لييى  ، اعسيييعاض لييى مسيييؾى العييحلؼ    ييحا السيييحةية ال سييي لثة اتؾزععلييح ال غااايياألا  ،االسيييحةية

 .ال  ياةحت لليغل   ليلحال لؾل ا احع ا  ،الخحهة بلح ا هؼ الي لمحت ،مسيؾى العحلؼ
 
 20520729ساعتان                                              (2)احراء سياحى  -9
يعاض اعسي. ات يايف البيح يحت ،ا ياض ،  يع ؛ عة طياإ ماااكشلػ  ،ة حلية اللحمةال  ظل حت اإل ار درا ة يض ؽ ال ح

لي ليييا االة ييحلى اييى ادرا يية مؾحييؾ حت هحميية  ابحإلحييحاة ىلييى .لييح يؾبا  لييحاع العياييحت الع ييؾالية ال خيلنيية ام يزات  ييؾ  ييار ال 
 كيفية اتخحذ ال اار، ا  غاعة الالحمة ال اكزعةة ا اتؾزععحت ال عحح، ا (مالح اليؾزعع ال عيلل ال عيحرى ا )ةي حلية اليؾزععحت اإل؛ مثا
 .ة حليةاخيلحرات النااض اإلة، ا   لؾب الي لحا منيا ا   لؾب الي لحا با ظة  ، ا ة حلاإل
 

 20520702ساعتان                        تجاهات الحجيثة فى التخطيط الدياحى اإل  -02
كيشلػ اليعياف  ليى ا  .االيظيؾعاليغيييا ا  لي لحيل  ظيحإ ؛حارع هيؼ م يا   ، نليؾم اليخظييط السييحةلحملية درا ية ميو حياحال ال  يار
العؾل ية  ثيا؛ت حهيحت العحل يية ال لحثية ماإلاعيايحال .  ةيلاث اليظيؾعا ايى النويا اليخظيظياليى تؤدى إلا  ؛اللالية هؼ ال ؤثاات 

م يح  ؛ ثحرهيحعنليح ا  ؾا ليح ا ا تع ميؽ ةييا تادرا ة تواؾلؾ يح  غؼ ال علؾميح ال حتس ا ثاهح  لى ت نيا النوا اليا ؾى،اال حت ا 
اليعياف  ليى كيفيية ربظليح ميحلنوا ا ت حهحت ال لحثة اليى م ا بلح العيحلؼ، ت ليا اإلاسحب الظحل  ال عااة اال لرة  لى إلحؤدى 

 .ال يؾاهلةيق اليا ية السيحةية ال يؾاز ة ا لي    ؛اليخظيظ
 

  20520700ساعتان                                               مذكالت سياحية -00
ا باز  بل حت ، اتلاخبلتي  ميع ميح ى ال ظح يحت اإل ي يحدمة ااإل ي حعيية ال خيلنة   معاض منؾ حت الا حا السيحة حبل  ال  ار

ا ييح  . هييؼ مغحهاهييحا   ، ا العييحل   ، لييى ال سيييؾى ال  ليي ييؾال  ؛ال  يينبلت ال خيلنيية اليييى تيعيياض للييح السيييحةةاعسيييعاض  .
ذاتي    لحب تيعليق محلا يحا السييحةاليى تا سؼ ىلى   يا اب نة خحهة اى م ا؛  لى مسبلحت هشع ال  نبلت حيعاف الظحل  
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 يحلي  اليغليي  عيعياف الظحلي   ليى  تخيص اللالية  ا ال اظ ية السييحةية الييى ت يع ايليح تليػ ال  ينبلت، ا  ا مسيبلحت خحر يية 
 .ت ابلحيلح ا  ل
 

 المقررات االختيارية: ثانياً  
 
  20520704            عتان                        سا:        أقاليم مرخ الدياحية -0
اليعييياف  ليييى  هيييؼ   يييحليؼ العيييحلؼ  يايييحال  مضيييح  اع . اال  لييي  ليييى ال سييييؾى ال يييؾم لييييؼ   ييياض ل نليييؾم اإل  يييارال  ايايييحال هيييشح

   احهييا ال ييشب السيييحة  هييؼح ، ا ادارعييا  اليعاعييف مييحأل ليؼ  غاافيييح  ؛ أل ييحليؼ السيييحةية الاليسييية اييى م ييا مييؽ ةيييا، ااالسيييحةية
، م يحدرع ال خيلنية ليؼ ا ميحإل  حةة يؼ الظلي  السيي، ا  لييؼمسيؾى الخلمحت االيسليبلت السيحةية داخيا اإلة، ا الل اعالظبيعية ا 

 .بلاخل   هؼ معؾ حت اليا ية السيحةية، اكشلػ ال سي بلية  حا السيحةية ال حلية ا األا 
 
 20520705ساعتان                                          إدارة سياحة السشاسبات -2
ا ية لياغييؼ ماح يلة احع ال يز كيفية ا ، اال لا ح حتتا ية  يحةة ال اح لحت اال ؤت اات كيفية تخظيط ا ىلى    ارال اللف هشح

ثيحر درا ية  هيؼ األ، ا اليسيؾعقا يحلا  م خيليف  يسؾعق للشا الا ط السيحةكيفية ال  مضح  اعلرس الظحل   .مؤت ا  ا ملا حن  ا
 ه يية ا ييخلام  حيايحالا ح  .ةغيؼ االيسؾعق لل عحرض ال خيلنكيفية اليا ار يض ؽ ال اع .السلبية لسيحةة ال اح لحتم حبية ا اإل

مسي با  يحةة ال اح لحت اى العحلؼ م نة  حمة ااى م ا م ينة ا مضح  مسيعاض ال  ار . اليسؾعقياغيؼ ا ال ى يح اؾ اليواؾل
 . ؾا ليلحل م ياةحت ت لمؼ سي بلية ا االي لمحت ال ،خحهة
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  20520706ساعتان                                        :   إعالن وإعالم سياحي -0
 درا ييية ح  مضييي  حيايييحالك يييح  . يييحل ا احهييياهح ال خيلنيييةتا  ليييية اإل، ااال يييبلم ، يييبلن ح يييية ةيييؾل اإل منيييحليؼ   ييياريضييي ؽ ال ح
امييؽ خييبلل  .ا يح يية اليا يييط السيييحةى م يينة خحهيية ة،معاحهييا ال ييزعج اليسييؾع ى م يينة  حميي  ا بل ييي ، السيييحة ييبلن إلا

. اال يزا يييحت الخحهيية بلييح ،االحاكيفييية احييع  هييل ؛ بل ييية السيييحةيةحيعيياف الظحليي   لييى   ييس تخظيييط ال  ييبلت اإل  ييارال 
درا ة دار ال اغ حت السيحةية ال ؾمية اى م حل اليا ييط ا ة، مي بلالا حمة  لى الخظط اإلا  حلي  الي  يؼ ال  ار   يض ؽعا 

 .السيحةى اى اللاخا االخحرج 
 
  05207072ساعتان                           تجاهات الحجيثة فى الدياحة البيئيةاإل  -4
دارة اإلشياح كيفيية  ؛ذليػ ميؽ خيبللا ( البيئيية)منؾلؾ يية حلسييحةة األ بل يليح ما  ،م اح منلؾم اليا ية ال يؾاهيلةا ال  ار بل  هشح

 اليعيياف  لييى داراكييشلػ  يييااتي يحت ال سيييخلمة لي  يييق اليا ييية ال يؾاهييلة، اإلالي ايييحت ا تؾحيييي ا منؾلؾ ييية ال يؾاهييلة، األ
اكيفييية تظبيييق منلييؾم حيي حن  ،منؾلؾ ييية اييى عيا العؾل ييةا ييح حيعياف الظحليي   لييى السيييحةة األ . نييحع  لييى البيئيية؛ للفاليثكيي

 .                                            حل يح   ا حت اليظبيكيةللعض اللر   ارال  اعيظاإ . منؾلؾ ية ال ؾدة اى م حل السيحةة األ
 
  20520708ساعتان                                      :    ستثسار الدياحى اإل -5

 يث حر مع الياكيز  لى اإل ،ا ه يي  ،ا  ؾا  ؛  يث حرحل نحليؼ األ ح ية ال اتلظة محإلم الظحل تعاعف لى ىحللف ال  ار 
 .ؾعا هؼ ال  لدات اليى تسلؼ اى    ،ا هلاا   ، يث حر السيحةا ح حياحال ال  ار م حالت اإل .م نة خحهة  السيحة

اا حت السيحةية م خيلف دارة ال خحطا اى ال  ىكيفية ا   ، يث حر السيحةاعيعاف الظحل   لى  هؼ ال خحطا اليى تؾا   اإل
ا ح .  األطا ال ح ؾ ية اليى ت ن ا  ، لحثةال  ت حهحت، اا يث حر اى م ا هؼ ةؾااز امعؾ حت اإل علرس الظحل ا .   ؾا لح

 . يث حراإلالسيح ية  لى ة ؼ  اترثيا الغااف ،األ ابى اى م ا  يث حرمسلط ال  ار الضؾل  لى اإل
  
  20520709ساعتان                 :      تطبيقات نعم السعلهمات فى القطاع الدياحى  -6
ا ل   ، ل  ال ظحع السيحة  م نة  حمة ترثياهحا  ، سي لثة ا  م حل  غؼ ال علؾمحتدرا ة  هؼ اليظبي حت ال  اريض ؽ ال ح

ال  حل السيحة  اا يخلامحت الؾا ع االايااح  ت  ال خيلنة ا  تظبي حالشكحل االهظاح   ا مالح ا  ؛السحلي م نة خحهة
ل حلة ل خيلف البللان ع ؾم الظحل  م اح  ة العلحل مؽ درا حت اا . كشلػ ال لن السيحةيةا ، االؾا ع ال عزز اتظبي حت األلعحب

ةلؾل  حالة ام حد مع م ؛تسبل  مؽ م حاامح  ل ا  ،ت  غؼ ال علؾمحت ال سي لثة بلحت ليا اآلثحر ال خيلنة ليظبي حا  ،السيحةية
 .مبيواة ل ؾا ليلح
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 دكتوراه الدراسات السياحية
 ساسيةالمقررات التخصصية اال: أوالً 

 
 20520820ساعتان                               الهيكل التشعيسي للقطاع الدياحي  -0
ال نؾ حت الاليسيية للا يحا السييحة  ميؽ  عسيعاض  مضح  ا  .عدرا ة ل نلؾم الياغيؼ السيحة  ا هؼ م حارع ا معحد يض ؽ ال  ارح

الييي  تخيييص محلع ييا السيييحة   ييؾال شيياكحت كييشلػ األ لييزة النح ليية ا ا لل ظييحع، الياغي ييية م ثليية ايي  األ لييزة الا يي ية  الاحةييية
  ؾاع ال اكحت السيحةية اتاغي لح اللاخل  مؽ خبلل ال  ار  لى الظحل   اعيعاف.  يحةية  ا شاكحت   ا باه اب اه ا ؾه 

الياغي يي  لل ظييحع السيييحة  اللينييا اإلداره ا اعيعيياف  لييى . ا غياهييح  ال ا ييآت النالقييية ؛ال ا ييآت الييي  تيعحمييا معلييح مثيياا 
 .ام  ىتظبيق ذلػ ا  درا ة ميوحملة  ؽ اللينا الياغي   لل ظحع السيحة  اا  ، هؼ م حار تظؾعاعا  ، اتنعيل  ا با ت يي 

 
 20520822ساعتان                                      اقتراديات الدياحة الجولية  -1 

اال يغياات اإل ي حدمة العحل ية؛ االيى تؤثا  لى   ي حدمة ال يعل ة م اكة السيحةة اللاليةاحاة ال ؾا   اإل حياحال ال  ار
اعلرس الظحل  كيفية ت ليا ةاكة السيحةة اللالية ا ي حدمح ي اع ؾم الظحل  مع ا درا ة م ثية مسيفيضة مؽ . ال ظحع السيحةى

 لالية ااآلثحر ي حدمة الي  تؤثا  ل  السيحةة الاإل العؾاما اليعاف  لىاكشلػ خبلل ت ليا   حذج ا ي حدمة  حل ية، 
 . لح ي حدمة لاإل
 
 20520820ساعتان                                            جغخافيا العالم الدياحية -0
درا يية  ح  ميضيي ا ؛(ال ييالج ال ؾحييييؾ  -ال ييالج اإل لي يي )ال اييحهج ال خيلنيية للرا يية  غاافييية العييحلؼ السيييحةية   ييارسيييعاض ال م

ال غاافيييح ال  ييار  ا ييح حييلرس الظحليي  مييؽ خييبلل. ؛ مييؽ خييبلل قيحميي  مع ييا م ثيي  ميوحميياتظبيكييية  لييى ا يييخلام هييشع ال اييحهج
م ؾميييحت ال يييشب  ؛ميييؽ ةييييا ، اع يييلد  هيييؼ ا بييياز خ حل يييلح العيييحل  ى  يييحليؼ السييييحةية  ليييى ال سييييؾ السييييحةية ايييى مخيليييف األ

 . اللال  السيحةات حهحت الظل  ا ، (العاض السيحةى )السيحةى 
 
  20520824ساعتان                                            :الدياسة الدياحية  -4

مره ية  ال يعل ة الاغاعة اال لاخا اال ؾا ل األطا درا ة تن يلية ل نلؾم السيح ة السيحةية ا هؼ  معحدهح اترهيا حياحال ال  ار
 ترثيا ملى تكيس العحل ية الي  ال حلة مؽ درا حت  لد لي ليا محإلححاة ,السيحةية، اللال ا  السيحةية السيح ة د حلؼ

 .السيحةية اال  حهل لللال اليا ؾعة االخظط السيح حت ا  تؾ لحت ت ؾالت ىةلاث  لى االلالية ال  لية اال يغياات العؾاما
 السيحةية السيح ة تظؾعاإ ؾ  ن تع م نؽ  يااتي ية الي اإل اال ضحمح الي لمحت  هؼ  لرة  الظحل   لى ت ليا حيؼ تلعيؼا ح 

 السيحة  اليخظيطالظحل  كيفية اال ي حل مؽ اعلرس  .السيحةة هاح ة لى  ال سي لة ل ؾاالة ال يغياات اتظؾععلح ال نؾمية،
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مؽ السيح حت العحمة  يااتي يحت ال ابث ة   ؾاع اإل ا يعااضلى ىححاة بحإلا  . يااتي  اإل السيحة  ىلى اليخظيط الي ليله
  .ةلاث اليا ية السيحةية ال حملة لللالةىا ه ييلح ادارهح اى 

 
      20520825ساعتان                           البيئةو العالقة الستبادلة بين الدياحة  -5
عيعياف الظحلي  ا  .ا بيشة  يؽ تيحرعخ ة حمية الظبيعية ،معض ال  ظل حت اللحمة ذات ال لة محلبيئية إ يعااضم  ارال  ابل  هشح

ة ال   ييحت ر  ي  ياريايحال ال اع. حلسلبية لوا مال يام حبية ا اآلثحر اإل تاحالؽ خبلل اذلػ م العبل ة بيؽ السيحةة االبيئة؛ لى 
 ةاللالييية ال لي يي تنحقيييحتاإلال اغ ييحت ا  ا هييؼ ،ةةتؾحيييي  بل يلييح محلسيييحا تظؾرهييح  لييى مسيييؾى العييحلؼ ااييى م ييا، ا الظبيعييية 

الييى ت يزهيح ا  ؛ا ه ييلح، املحدللح ،(البيئية ) منؾلؾ ية عيعاف الظحل   لى   رة السيحةة األا  .محل نحع  لى الظبيعة امؾاردهح
منلييؾم السييحلي األمنؾلييؾ ى تؾحيييي عيييؼ ا .  هييؼ ال  ييحاا اليييى تؾا للييحلييى    ييظيلح ا ىحييحاة بحإلا ة األخيياى  ييؽ    ييحا السيييحة

  .ف بيا  ابيؽ السحلي الي ليلىخيبلاملى اإل
 
  20520826ساعتان                                           إدارة األزمات الدياحية -6
ا هيؼ ال ااةيا الييى ت يا  ،  ؾا ليح ال خيلنيةا ، خ حل يلحا  ح يية ةيؾل تعاعيف األزميحت م ينة  حمية،  منيحليؼ   ياريض ؽ ال ح

اعييلرس الظحليي   هييؼ األزمييحت . اآلثييحر الاح  ية  الييحا ا هييؼ العاحهييا ال سييبلة للييح،  ،منلييؾم األزميية السييحةية ياييحال  مضييح  اع. بليح
 ح ييية ال يظللييحت األ، ا   ييحلي  الي ييلى للييحا  ،خييبلل السيياؾات السييحم ةه ى ال  ييا السيييحةية اليييى تعيياض للييح ال ظييحع السيييحة

زمييحت السيييحةية اييى  هييؼ دارة األ ييحلي  ال خيلنيية إل لييى درا يية األ  ييار ييي ا ال عا . زمييحت السيييحةيةلؤل دارة النعحلييةالبلزميية لييئل
ن تؾا يية  رهؼ األزمييحت اليييى م نييؽ ميي ابييؤاليا  ،ادارة األزمييحت اييى م ييا ل لييحز  مييع ت ييييؼ األدال النعليي الييلال ال ي لميية  يييحةيح  

 .لبل  كمسيه ال  ا   ال ظحع السيحة
 
 20520827                           ساعتان         (     2)لكتخونية الدياحة اإل  -7
 يا يي  لوياا ييية، ااإلاالي ييحرة اإل لوياا ييية،لوياا ييية، ااأل  ييحل اإلالخييلمحت اإلا  ،لوياا يييةتظبي ييحت السيييحةة اإلال  ييار ياييحال ح

مييؽ  ؛اإ لي يييح   ام ليييح   رهييح  حل يييح  ؾ لوياا ييية اتظدرا يية ميوحمليية ألهييؼ  يي حت ا معييحد السيييحةة اإلال  ييار  ا ييح حيضيي ؽ. اتظبي حتيي 
، لوياا ييةاإلالسييحةة ليليح ىال ااةيا الييى اهيل    ليى  هيؼالظحلي   يعيافاع. خبلل ت ليا تظؾرهح اى اليلال ال ي لمية االاحميية

لليؾهيا اليى  ه يية اللعيل اليواؾلييؾ ى   ليح ليى ت لييا  هيؼ م ييحالت تظبي  م يح حييل ؼ ميؽ  لرتي ؛ا هيؼ  شينحللح ايى اليلال العابيية
 . معحدهح اى م اليظؾرهح ا  ح  ، مع ت ليا  اثا تع   اى ال ظحع السيحة  ا معحد ا يخلام

 

                        20520828ساعتان                                  ضسان جهدة السشذآت الدياحية -8
تعاعيف  يؾدة ا ال ؾدة ال يحملة،  إلدارةاليظؾر اليحرعخى ا ، م نة  حمة دارة ال ؾدة اى ال  حالت الخلميةىحياحال ال  ار منلؾم 

اعيعاف الظحل   لى كيفيية . االنالقية ،دارة ال ؾدة ال حملة اى ال  حالت السيحةيةىتظبي حت ا ت ايحت  ؾدة الخلمة، ا الخلمة، 
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ليظييؾعا تظبيييق ادارة ال ييؾدة ال ييحملة اييى الييلال ال ي لميية االاحمييية ، اع ييؾم بي ليييا   ييحذج ادراة ال ييؾدة ال ييحملة لئل ييينحدة مالييح 
 .   ال ظحع السيحة  اى م ا

 

   20520829 ساعتان     عسال الدياحية ريادة األ -9
السلع  بيوحر، اكيفية ااإلبلاعيوحرعة ا بظة باعحدة األ  حل ااإل هؼ ال نحليؼ ال اتل ىمؽ خبلل هشا ال  ار حيعاف الظحل   ل

 ،ال ؤ سحت النادمة ؛ال خيلنة مؽ ماغ حت األ  حل م ح ا  ذلػاألشنحل ال  ار  احالحيا ح  .تسؾع لحا االخلمحت السيحةية 
 ،ار حل األ  حل ،اإ اال م حر ة بيؽ رااد األ  حل ،غيا الاب ية اال ؤ سحت ،اال  اا حت ال  ياكة ،اال اكحت ،اال اااحت

مع األخش ا   ؛حة ا  ال  حل السي خظؾات بلل   ا رعحده  لحل حعدرا ة كيفية ا ا ح حيؼ . ادرا ة الا حذج الاح  ة
 .  يلحر ال ضحمح األخبلقية ا هؼ ال  نبلت الي  م نؽ مؾا ليلح مع ماح  ة ةلؾل مبيواة للحاإل

 

 20520802                                         ساعتان   سيكهلهجية الدائح -02
اٌغع١بؽ١خ، ٚو١ف١عخ االععزفبدح ِعٓ دساععخ اٌخظعبئض اٌطبٌت رأص١شاد ع١ىٌٛٛع١خ اٌفئبد اٌّخزٍفخ ٌٍغبئؾ١ٓ ػٍعٟ اٌؼ١ٍّعخ حيلرس 

اعييلرس الظحليي   بيياز السيي حت . حياح يي  مييع هييشع الخ ييحلص اٌععزٞٚ ؛اٌغعع١ىٌٛٛع١خ ٌزٍععه اٌفئععبد فععٟ رظعع١ُّ إٌّععزظ اٌغعع١بؽٟ
االخ ييحلص إلةييح ييحت اميظللييحت السييحلي اميييى تؾاا لييح مييع ىةييح ييحت ال كيييؼ لي  يييق اليييؾازن ال ظلييؾب اييى تظييؾعا ال ايييج 

 . يحة  لي  ق  هلاا  ال ا ؾةالس
 

 المقررات االختيارية: ثانياً 
 

 205208205ساعتان                                        تذخيعات سياحية -0
ميؽ ةييا ا ياالات اشيااا الييااخيص ات لحيل ال ليحت ال خي ية  ؛النالقيةل ا آت السيحةية ا ل  الياغيؼ ال ح ؾ   ارياحال ال ح

 ح ؾن الع ا  للعحمليؽ داخا هشع ال ا آت مؽ ةيا  الياغيؼ ال ح ؾ  ياحال  مضح  حا ح  .الخحهة بلشع ال ا رت  عحربي لحل األ
 ليى الياغييؼ ا ال  يار ا ح حيعاف الظحل  مؽ خيبلل هيش. هحة  الع االؾاردة  لى ةاعة كا مؽ العحما ا ال يؾد محت ا اليز اإلا 

داخا ال ح ؾن ال  اى )لل اكحت السيحةية   الياغيؼ ال ح ؾ اضبل   ؽ درا ة ا، السيحةية الا  ية داخا م  ة لز لؤل  ال ح ؾ 
 . محت ال ح ؾ ية اليى ت ع  لى  حتق تلػ ال اكحت السيحةية اشااا اهلار تااخيص للحاليز كحاة اإلا  ،(

 
        20520806ساعتان                  ( 2)تجاهات الحجيثة فى التدهيق الدياحىاإل  -2
اميؽ  بياز  .اتظبي حتليح ايى م يحل تسيؾعق ال  حهيل السييحةية   ت حهيحت العحل يية ايى اليسيؾعق السييحة ةيلث اإل  يارال ياحال ح

االيسييؾعق  ، بييا م اكيحت الل ياا  ،االيسيؾعق مييؽ خيبلل ال يؤثاعؽ اال يلا يؽ ،النياا يىا  ،ت حهيحت؛ اليسيؾعق مييحل  يؾى هيشع اإل
اغياهيح  ،محلعبل يحت االيسؾعق ،ال خ ى ال سيللف، االيسؾعق مؽ خبلل تظبي حت اللؾاتف الشكية امؾا ع اليؾاها اال ي ح ى

 . مؽ اليؾ لحت ال سي لثة اى اليسؾعق السيحة
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 20520807ساعتان                ( 2)تطبيقات دراسة ججوى السذخوعات الدياحية    -0
ميوحمبل  مؽ ةيا؛ كحاة مااةا ى لاد درا ية  يلاى م يااع  ه ي حددرا ة  لاى ال  ااع اإل خلام   ح يحت يإم ؾم الظحل  م

   يييحة ييااع يظبي لييح  لييى مع ييؾم الظحليي  با  يييحة ، امااةليي  ال خيلنيية، اعاييح ش  بيياز م ييحار تلييػ اللرا يية محليييح  اتسييؾعكيح ، 
ا  يا ت يؾر للرا ية  يلاى  ،خاعظة   لؾرعية م يا العابيية ماظ ة  يحةية  لى خييحرإم م ؾم ،  ى  ميوحما اى م اخلم

 .  يخلام   س درا ة  لاى ال  اا حت السيحةية اليى  حم بلرا يلح  غاعح  إميوحما م  خلم  م ااع  يحة
 
  20520808 ساعتان   تشعيم السهاقع الدياحية -4

ا يح حيعياف الظحلي   .ياحال منلؾم ادارة ال ؾا ع السييحةيةاع. عخييحر اال عححيا ال  لدة إل  تعاعف ال ؾ ع السيحة معاض ال  ار
ميييؽ خيييبلل اليعييياف  ليييى  ، ا هيييؼ مااةيييا اخظيييؾات تاغييييؼ تليييػ ال ؾا يييع؛ ليييى كيفيييية ادارة ال ؾا يييع السييييحةية  يييارميييؽ خيييبلل ال 

اا ييحلا ة ال خيلنيية، دار إل يييااتي يحت اىياييحال اع. ارة ال ؾا ييع اكيفييية تانيييشهحمنؾ ييحت خظيية ادا  زميية للييحبلالخظييؾات الي ليلميية ال
 . االات الي  ي ية البلزمةتخحذ اإلإل ؛الي ييؼ ال يلعة اى ال ؾا ع السيحةيةالا حمة ا 

 
  20520809   ساعتان   تجاهات الطلب الدياحي الجولي إالتشبؤ ب -5
 ييث حرات  ا ال  يبلت  يؾال ميح حيعليق محإل ؛لؾحيع الخظية السييحةية  ؛ ه يية اليابيؤ محلظلي  السييحة يؽ م لمية   ارياحال ال ح

يعياض حا يح . يي ال  يححيس ال خيلنية لكييحس د ا اليعاعنيحت ال خيلنية لليابيؤ  اععياض .ليةالل حلية  ا محلياغيؼ السييحةى داخيا اللا 
ادرا ية مخيليف ال يغيياات ال يؤثاة  ليى  ،ت ليا اال  يلار ال يعيلد، ت ليا اال  لار اللسيط)للظاإ ال خيلنة لليابؤ  ؾال الو ية 

خيييحر اكيفيية اإل ، ا الويفيية (ال يؾ يظحت ال سيحبية ال ي اكية، ا ت لييا ال نؾ يحتا  ،ت ليا السبل ا الزماييةا  ،  السيحةىالظل
 .طاع ة دلنىا ت لحاات  ؾة البيع، ا يؽ، حامؽ هشع الظاإ  رال اليانيش ؛ يؾب كا مالحم يزات ا  مؽ خبلل ت لحل في ح بيالح

 
 20520822  ساعتان     الرهرة الدياحية للسقرج الدياحى -6
، ادرا ية  ه ييي  اتيرثياع ايى منليؾم اليؾ ى السييحةى م ينة خحهيةا  ،نحليؼ الخحهة محلؾ ى م نة  حميةمعاض ال   اربل  ال ح

، امغييييحها ا خنححيييي   العؾامييييا ال ييييؤثاة اييييى ت يييينيلا   ،لظحليييي   لييييى  معييييحد الييييؾ ى السيييييحةعيعيييياف اا . اتخييييحذ ال يييياار السيييييحةى
اال يؾرة   ،العبل ة بيؽ الؾ ى السيحة  ارياحال ال اع.  خلق اتا ية الؾ ى السيحةى دار األ لزة ال خيلنة اى ابحإلححاة ىلى

 .  اى ت سيؽ ال ؾرة السيحةية لل   ل السيحة  تؾحيي دار الؾ ى السيحة اكيفية اليعاف  ليلح، ا خياا   ،السيحةية
 

   20520820                         ساعتان               اقتراديات الشقل الدياحى  -7
لؾ ييحلا   ياييحال اليظييؾر اليييحرعخثييؼ حا نييؾن رليسييى مييؽ منؾ ييحت هيياح ة السيييحةة،   لييى هيياح ة الا ييا ضييؾلال  ييارال  مسييلط

 – ه بيا )م نة  حمية   حلرس الظحل  األ  حا الاليسية للا ا السيحة  ارامؽ خبلل ال .  با الساؾات ال خيلنة  الا ا السيحة
 ي ييحدمة ا هييؼ ال ييؾى اإل  ، ي ييحدمة للا ييا السيييحةه ييية اإل لييى األ ا ييح حيعيياف  مضييح  .   لييى ال سيييؾى العييحل ( ه  ييؾ  – ه م ييا 
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األ  ييحا   لييى اعيعيياف الظحليي  .همييؽ ال ح يي  اال ي ييحد    ييس تسييعيا خييلمحت الا ييا السيييحة ، ابحإلحييحاة ىلييىال ييؤثاة فييي 
  .وا مالح داخا ال اكة السيحةية الؾاالةل  ال خيلنة للا ا السيحةى داخا م ا االؾزن الاسب

 
    20520822ساعتان                                             يإدارة التخاث الدياح -8

 ،دارة األهؾل اليااثية ال حدمةى ااةا مخيلف اإلت حهحت ال يعل ة م ؛مؽ خبلل االسيحةة م ؾم الظحل  بلرا ة العبل ة بيؽ اليااث
م  يييخلاإت يييؼ تلييػ األهيؾل ماع ييؾم بلرا ية   ييس . ، اال لييحت ال عايية؛ ادار كييا  لية  اييى ال نيحع  لييى الييااث حدميةالغييا ا 

ابحإلحيحاة ىليى  األهيؾل اليااثيية ال خيلنية، يا ال ؾا ي  اليا ؾعية  ليى الكييؼ ا تيرثا ، تنسيا الييااثا  ،األ حلي  الي يي ية ال خيلنة
 . اللالا   هح  يحةيح   لى ال سيؾى ال  لاتنعيا دار  ،اثية ينحدة مؽ تلػ األهؾل اليا اإلية ايف

 
______________________________________________________________________ 

 توصيف مقررات قسم الدراسات الفندقية
 ماجستير الدراسات الفندقية

 ساسيةالمقررات األ: أوالً 
 
 

   ساعتان   فى صشاعة الزيافة ادةيالك -0
ن تيؾااا اى  االيى م    ؛اإلدارة ال لحثة االع اعة للناحدإ يظلبلحال لحرات اإلدارعة الي  تىاسحب الظحل  لى ىحللف ال  ار 

اال لاية  اال لحرات ال خ ية ،ال  ار مؾاهنحت ال حلل الاح ياعياحال .  لى قيحدة ماؤ يلؼ ؼدإ مؽ ةيا  لرتلى الناحملحا 
 . اتا ية راح الع ا ال  ح   ،ة النالقيةركيفية قيحدة ال ا ال  ار  ععاضا . ي الؾا   تؾاااهح ف

 
   ساعتان   (0)مشاهج البحث العلسى  -2
ال بللؼ ا  يخلام ال الج السليؼ إم ؛الل ا العل  اإ اال  ىخييحر مؾحؾع الل ا،كيفية  يلرب الظحل  مؽ خبلل ال  ار  لىح

  ع ا  ،ااحع   ئلة الل ا ،اطاح الناحيحت لل  نلة ،ا يااح م نلة الل ااعياحال ال  ار كيفية .  لوا مؾحؾع م ث
ىخييحر كشلػ ا  ،داات   ع البيح حتحيعاف الظحل   لى   ا مضح  . حل اا ع االلارعحت العل يةال خيلنة كالبيح حت مؽ م يحدرهح 

 . يةاألداع اليى تيؾااق مع  ؾعية ال  نلة الل ث
 
 ساعتان   مختارة في الجراسات الفشجقية مهضهعات -0
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اعييي ال  ار للظحل  درا ة  ،يةقحيض ؽ هشا ال  ار درا ة معض ال  نبلت اال ؾحؾ حت اللحرزة ا  م حل اللرا حت النال
ا اض  ،اللرا ةال يؾااة  ؽ ال  نلة مؾحؾع  مسيعياح  محل اا ع االلرا حت ؛ الح م ثيةات لمؼ ار ة  ،ال  نبلت ىةلى

 . اةملخص  الح خبلل ال  حح
 

    

 ساعتان   الجهدة الفشجقية إدارة -4 
. هح ا ترايللح مثا مااقلة ال ؾدة احلظ بلح  ات حملة، امعااة ال ااةا اليى لى درا ة منلؾم ال ؾدة الىحللف ال  ار 

اعيض ؽ ال  ار تعاعف الظحل  مرن ىدارة  . يحج االخلمةاإل  ليحت  ت  ا ؛  لية مي لة امسي اة اعيعاف الظحل   لى   لح
خظحل ةيى تسيو ا ماغؾمة معحل ة   حا الضعف ات ؾع  األ بللف ؛ت ييؼ مسي ا لباامج ال ؾدةهى   لية  ال ؾدة ال حملة

 .ال ؾدة
 
 ساعتان   فى صشاعة الزيافة إستخاتيجيات التدهيق -5 

اذلػ مؽ خبلل تؾحيي منلؾم ت سيؼ  ؛ يااتي يحت ال اح لة لليسؾعق ا  م حل الضيحاةاإل درا ةحللف هشا ال  ار ىلى 
اعل   ال  ار . هاح ة الضيحاة ىااالت حهحت ال لحثة للي سيؼ ا ، يعااض   س هشا الي سيؼاإالسؾإ ىلى شاالي ا ه يي ، 

الناص االي لمحت للؾهؾل ىلى      ا ينحدة  الضؾل  لى السيح حت الؾا   اتلح لح ا  مااةا اليسؾعق ال خيلنة، ادرا ة
 .ا ح مسيعاض ال  ار الخظؾات األ ح ية لؾحع خظة تسؾعكية  ح  ة ات يي لح. م ناة

 
 ساعتان   متقجم إحراء -6

كيفية ا يخلام  ا ح مسيعاض ال  ار .حياحال هشا ال  ار كيفية الابط بيؽ  لؼ اإلة حل ا  حلي  ت ليا البيح حت ال خيلنة
تخحذ ال اارات ىالناحدإ ا   ى م ح مسح ل ملحا   ه ية؛معلؾمحت ذات  ىلىالي ليبلت اإلة حلية ال خيلنة ا  ت ؾعا البيح حت 

الاب ية ا يخلام األ حلي  اإلة حلية ال خيلنة ا  ت ليا ات ييؼ  دال األ سحم ال  ار  اعيض ؽ. الي غيلية ااإل يااتي ية
 .االيوحليف ،ااإلحاادات ،م  ؼ ال بيعحتااليابؤ  محلنالإ،

 
 ساعتان   والشذخ الجولي الكتابة العلسية -7
لى تظؾعا ى  ارا ح حللف ال . اال اا عة ،االيل يق اللغؾه  ،الظحل   لى آليحت الويحمة العل ية تلرع ىلى  ال  ار للفح

اخييحر ال  بلت العل ية   مال يةا  ،ار حلا ال ح سييا ،كيحمة األم حث العل ية تا ية  لرات   ل ا للظحل ، ال لحرات اللغؾعة 
  .الا ا اللال  هؾل ا  ،ت اينلحا  س 

 
 ساعتان   حجيثة فى إدارة السهارد البذخية إتجاهات -8

م نا  الضيحاة هاح ة ىا حم ا ؛ اذلػ ا   حلؼ األ  حل م نا الل اعة ل ؾاردال عحهاة ل دارةاإل منلؾمهشا ال  ار  حياحال
 للشا ال اح لة  يااتي يحتااإل الي ايحت اتظؾعا ،الل اعة ال ؾارد ىدارةاليى تؾا    ي لمحتا يعااض ال اعياحال ال  ار. خحص
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 نبلتال   ا  عا الل اعة ال ؾارد بيظؾعا ال يعل ة اال  حر حت ال ضحمحاعلرس الظحل  مؽ خبلل هشا ال  ار؛  .ال  حل
  .ي  تؾا   هاح ة الضيحاةال اةال عحه

 
 ساعتان   الدلهك التشعيسى فى صشاعة الزيافة -9

 لي  يق  هلاف ال اغ ة؛ ؛تؾ يللحا اليعاعف مسلؾك األاااد داخا ال اغ حت النالقية اإمنح ية اليابؤ بلح،  ىلىحللف ال  ار 
بحإلححاة ىلى ا ( ت حهحت الانسيةاللااعية، ال خ ية ااإل اإلدراك، اليعلؼ،)درا ة  احها السلؾك الناده اذلػ مؽ خبلل 

 لى األدال ااإل يح ية  بيئة الع ا لؾك األاااد داخا  اترثيا ،(  ح حت الع ا، الكيحدة ااالت حل) احها السلؾك ال  ح   
 .الؾعين  ارححهؼ

 

 ساعتان غحية والسذخوبات نتاج األإهات الحجيثة في اتجاإل  -02
 ةالخلمحت الغشالي ة غ  م حالت  اتظؾعا ؛اال  اابحت ةغشم يحج األىا  ال بيواة   يااتي يحتدرا ة اإل ال  ار ىلىحللف 
 .ةالضيحا ةزدهحر هاح ىثيا ذلػ  ل  رتا  ة؛ال لحث ةاالاغاعحت اليغشاع ى،ا  طاإ الظل ةاالي ايحت ال لحث ة،ال خيلن

 
 المقررات االختيارية:ثانيا

 

                  
 ساعتان   السطاعم السعاصخة إدارة -0

معااة ؛ اذلػ مؽ خبلل  لى احع خظة شحملة إلدارة ات غيا ال ظح ؼ ا   حدر  مسيظيع الظحل  مؽ خبلل هشا ال  ار  ن منؾن 
الي  يؼ،  ثا؛ع بلل مال لى  االيى تؤثا، االيعاف  لى العؾاما ال ل ؾ ة اغيا ال ل ؾ ة تلح يااتي يحت ال لحثة إلدار اإل

 .حلع حلة، االيسؾعق لل ظح ؼحيعلق مت حهحت ال لحثة في ح درا ة اإل اعياحال ال  ار .االلمنؾر اللاخل ، ا ؾالؼ الظعحم
 
 ساعتان   (متقجم)األزمات في صشاعة الزيافة  إدارة -2

ا   حلؼ األ  حل م نا  حم  ؛االيخلص مؽ آثحرهح ح،اكيفية مؾا ليل لح، با الؾ حمة ماا  ،األزمحت االوؾارث ال  ار مسيعاض
بلرا ة الا حذج ال عحهاة ا  هشا  بلب؛للظالاغا الي ليلية  حتا لاذلػ مؽ خبلل تا ية  م نا خحص؛ الضيحاة هاح ة ىاا 

 .ال  حل  ل  ال سيؾعيؽ ال ؾم  االعحل  
 
   ساعتان  (متقجم)سالمة األغحية  -0

محل علؾمحت اال نحليؼ ال ل ة ا  م حل  بلمة الغشال، ا هؼ الي اععحت اال ؾا يؽ اليى ت لرهح الظحل   تزاعل ىلىحللف ال  ار 
الليئحت ال  لية االعحل ية؛ ل  حمة ال سيللػ مؽ األحاار؛ اليى تا ؼ  ؽ  لم تظبيق  ؾا ل السبلمة؛ خبلل   ليحت ى لاد 

 . حت الي  تؾا   الناحدإ ا  تظبيق  غؼ ىدارة  بلمة الغشالات لمؼ الؾ لحت ا  الناحدإ، مع اعلحر  هؼ ال عؾ 
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 ساعتان   الرحية والفشجقية العالجية التغحية -4 
مؽ ةيا م يؾاهح مؽ ال  ية؛ لؾ لحت ل  ي ة، اال نؾ حت األ ح ية للى تعاعف الظحل  مر س اليغشمة اىحللف ال  ار 

مؽ معض معح ؾن االشحؽ  ،مؽ ذاى األ  حر ال خيلنة ؛ةييح حت الخحهة لازالل الناحدإمع اإل تياح   ىالعاحها الغشالية االي
ك ح حيعاف  .ا معل الع ليحت ال ا ة األمااض  اليعحاى مؽخبلل  نا اال ل  احغط اللم  االس ؛األمااض ال زماة مثا

 .لح مؽ شااا امؾاهنحت ن حيؾااا اي  ا ال اي عحت ال  ية امح م  الظحل   لى ما آت اإل حمة العبل ية 
 
 ساعتان   (متقجم) السحاسبة اإلدارية فى صشاعة الزيافة -5

تسيييح ل  ليييى اتخيييحذ ال ييياارات اإلدارعييية ى االيييي ؛حليييلف ال  يييار ىليييى ىل يييحل الضيييؾل  ليييى ال نيييحليؼ اال ليييحرات ال  ح يييبية ال ظلؾبييية
اكيفييية تظبي لييح ايي  ت ييغيا   سييحم  ال لحثيية، ال  ح ييبية لي معاايية األ ييحاعياييحال ال  ييار . ال اح ييلة ايي  م ييحل هيياح ة الضيييحاة

اذليػ  ؛الي يغيا ؾاتجا يح حاكيز ال  يار  ليى درا ية   يس ت يييؼ  ي. كر حس للي لييا ال يحل  ات يييؼ  ييحلج األدال ؛النالإ ال خيلنة
اتخيييحذ ال ييياارات ييييلرع   لييي  البليييلف  ؛ ييؽ طاعيييق ال عااييية الين ييييلية لويفيييية ت لييييا ال يييؾالؼ ال حليييية ات ييحرعا الي يييغيا ال خيلنييية

 .اإلدارعة ال اح لة
 
 ساعتان  يالتدهيق الفشجق بحهث -6

م ؾث اليسؾعق  القا ح حياحال درا ة تن يلية لظا . ر ا ه ية م ؾث اليسؾعق ا  ال  حل النال  دا  حياحال هشا ال  ار
بحإلححاة ىلى  اض البيح حت ات ليللح ا  ،ا  لؾب ت لحل العياة ،اكيفية ت  يؼ الؾ حلا ال سيخلمة ل  ع البيح حت ،ال خيلنة
 .اعسيعاض ال  ار  مضح األخبلقيحت الؾا   ماا حتلح  ال الكيحم بل ؾث اليسؾعق. اتنسياهح

 
 ساعتان    إدارة السشاسبات -7
 

 اعل ى الضؾل  لى .اللال ة اال ؤ ية اال يخ  ة ؛اال عحرض ، ؤت ااتاال ،لل اح لحت اإلدارة ال ي لمة حياحال هشا ال  ار 
ات لحل ك ية ا ؾعية  ،إ لاد  محاؽ ال ؤت اات، ا ات ال ي لمةاالي ليز  ،االياغيؼ ،االيخظيط للح ،  ؾاع اطبيعة ال ؤت اات

اع  ا ال  ار  .تا مؽ ال ؤت اا ،االعبل حت العحمة اإدارة ال ؾعنيؽ ،ت حلاا حلا اإل ،ا  لؾب ت لم لح ،غشمة اال  اابحتاأل
 .اليلرع   ل  كيفية ت ييؼ األدال اى ال اح لحت اال اا ؼ العحمة اةسحب العحلل مالح

 
 ساعتان   هات الحجيثة في قطاع الغخف اتجإل ا -8

 ت حهحت ال لحثة ا اليعاف  لى اإلا  ،هشا ال  ار  لى   حا م ثية  لحلة ا  م حل  ظحع الغافمؽ خبلل الظحل  حيعاف 
ات ليا الؾ    ، يااتي يحت تيسيا ملحم الع اإ، ا اإ يخلام اليواؾلؾ يح  غ ة ال  ز،  ؛ىدارة ات غيا  ظحع الغاف مثا

؛ االيى تسح ل  ل  تا ية اتظؾعا بيئة الع ا ا   ظحع الغاف ال سيغاإ ألدال تلػ ال لحم، اغياهح مؽ ال ؾحؾ حت ال عحهاة
 .االعحمليؽ م 
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 قيةدكتوراه الدراسات الفند
 ساسيةالمقررات األ: أوالً 

 
 ساعتان  صشاعة الزيافة ريادة األعسال فى -0

 

 لى  ى ي حدا   ؛راللة اا حتىلى م  لحات ؾعل ، لى تؾليل األاوحر اإلبلاعية  يلحل مؽ درا ة هشا ال  ار  ينؾن الظحل   حدرا  محإل
االيعاف  لى  ؾاما د ؼ اإلبلاع، امنلؾم الاعحدة، االعؾاما اللا  ة لغلؾر بيوحر ارعحدة األ  حل، بلاع ااإلالؼ العبل ة بيؽ اإل

 .رااد األ  حل، ااؾالل ا لبيحت امخحطا الاعحدة، ا  حت الاالل الاح ي
 
 ساعتان   (متقجم)فى صشاعة الزيافة  اإلدارة اإلستخاتيجية -2

مؽ خبلل  ؛الظحل  م   ؾ ة مؽ ال نحليؼ اال عحرف الضاارعة لنلؼ البيئة الياحاسية لؤل  حل تعاعفحللف هشا ال  ار ىلى 
 يااتي   ع لية الي ييؼ اإل لى الكيحم مالظحل   لرع اذلػ مؽ خبلل ت ؛الناحدإاأل حلي  الع لية االي ليلية الي  ت ؾم بلح 

 ينحدة مؽ ت حرب اكيفية اإل ، يااتي   ا  اإلدارة العليح ه ية الينويا اإل  لى ال  ار اكزعا . اال اا عة اإل يااتي ية ال حملة
   .ا  تظبي حت اإلدارة اإل يااتي ية الناحدإ

 
 ساعتان   تكشهلهجيا اإلتراالت والسعلهمات فى صشاعة الزيافة -0

اتظبي حتلح اى  ،االيظؾر اليحرعخى للح ،اال علؾمحتلى تعاعف الظحل  محل نحليؼ الخحهة بيواؾلؾ يح اإلت حالت ىحللف ال  ار 
ا يخلام شلنة ال علؾمحت  ا مضح   ،تخحذ ال ااراتى ياات ية إلة دا ر يخلام  غؼ ال علؾمحت كىاعيض ؽ ال  ار  .الضيحاة ظحع 

 يخلام تواؾلؾ يح ىاة ىلى بحإلححا  ، ي حدمةااى الخلمحت الي حرعة ااإل ،لوياا ىلوياا ية االيسؾعق اإل يا   اى الي حرة اإلااإل
 . اى ا يحج اتسؾعق اتؾزعع الخلمحت اال اي حت النالقية(  يا  اإل)ال علؾمحت اشلنة ال علؾمحت اللالية 

 
                                                    ساعتان   (2) مشاهج البحث العلسي -4

مؽ خبلل   اى الل ا العل   حيض ؽ هشا ال  ار ال ح   الع ل ؛(1)ل ح تؼ درا ي  اى م ار ماحهج الل ا العل ى  ى يو حال  
الل ا لايحلج العياة اطاإ الي ليا اإلة حل  ش ن ادليا ال  حبلة ال خ ية اطاإ  خ يبيحإل ي  حل اا ي حرات اإلىت  يؼ 

للسشاهج الكسية والكيفية السدتخجمة في والعسلية األسذ الشعخية  محلين يا ال  اراعياحال  .ال يلا   ا اض البيح حت
 .ويخكد السقخر على الطخق الحجيثة والغيخ تقليجية إلجخاء البحهث. صشاعة الزيافة
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 ساعتان     سيسشار -5 
 مؽ خبلل الوي  اال اا ع االلارعحتاشلنحت ال علؾمحت؛ طبلع االل ا ا  ال نيلة تلرع  الظحل   لى اإل ىلىللف ال  ار ح

ا اح   ، لاد ال ؾحؾع مر لؾب  ل  إاع ؾم الظحل  م .اى مؾحؾع مؽ مؾحؾ حت ىدارة الناحدإ ا ؾا ل البيح حت العحل ية
 . ا  ال سؼ العل    ية مع   ضحل هيئة اليلرعس امعحا يلؼ بل اماح  ي 

 
 
 ساعتان   في التدهيق الفشجقي  مهضهعات معاصخة -6 

ا  مال ية الؼ  لؾك الع بلل ادرا ة ر لحتلؼ ااإلبلاع  يوحرباإل م حلا   اال عحهاة ال ؾحؾ حت اللحمة مسيعاض ال  ار
األ حلي  ال بيواة اعل ى ال  ار الضؾل  لى  .لل اي حت االخلمحت؛ الي  ت  ق رححللؼ بؾ حلا ةلحثة امبيواة اليسؾعقا 

حيؼ تظبي لح اى داخا الناحدإ  ىلؾ يح اليؾ اليوا اعياحال  مضح  . داخا ال ؤ سحت النالقية ؛األربحح عغيؼالع بلل اتلاححل 
 . دال  س   اليسؾعق اال بيعحت اتظؾعا األم حث الخحهة ا  هشا ال  حللي سيؽ 

 
 ساعتان   الجولية فى الفشادق اإلتجاهات -7
. كحاة  غؼ ىدارة الناحدإ ىت حهحت اللالية ال لحثة ا يي نؽ الظحل  مؽ معااة ات ييز  هؼ اإل  يلحل درا ة هشا ال  ار،إم
 يااتي ية ال ياؾ ة اعي نؽ مؽ ت ييؼ ال ؾحؾ حت اإل .ال ؤثاة ا  م حل الناحدإ داليح    لى  هؼ العاحهاالظحل   ييعاف ا 

 . ليا األةلاث ال حرعة اترثياهح  ل  هاح ة الناحدإ؛ م ح ا  ذلػ درا ة اتت حهحتاال ياتلة  لى ا ؾد مثا هشع اإل
   
 ساعتان   مة في الجراسات الفشجقيةمهضهعات متقج -8

ااى عا  ،عا اليظؾرات ال لحلة االساععة اال يبلة ة ىت حهحت ال لحلة ا  م حل النوا النال   اهشا ال  ار اإلحياحال 
اليظبي حت االي ايحت ال لحثة لي سيؽ األدال  ال  ار اعياحال .ال احاسة ال لحلة ا  حؾل العؾل ة االيويبلت اال ي حدمة

اذلػ مؽ خبلل ؛ لليظؾعا ا  هاح ة الناحدإ ا ح حياحال  هؼ األ حلي  ال يلعة  حل يح  . الخلمحت الي  ت لملح الناحدإا 
 . يظؾرةالقية الالنالل ثية  اللرا حت
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 ثانياً :المقررات االختيارية

 
 ساعتان   األعسال فى صشاعة الزيافة أخالقيات -0

األ س ا ال ؾا ل ااألخبلقيحت ال لاية ل ظحع هاح ة الضيحاة، ا منلؾم  خبلقيحت األ  حل،  حللف هشا ال  ار ىلى درا ة
ال عححيا ا اال عححيا األخبلقية الؾا   تؾاااهح ا  العبل حت بيؽ العحمليؽ   نسلؼ  ا مع ال يل يؽ  ا ال سينيلحؽ مؽ خلمحتلؼ، 

عللف ال  ار ىلى درا ة  ه ية  خبلقيحت الع ا االسلؾك ا . اال ؾاهنحت اللالية ا  ت لمؼ الخلمحت االيعحما مع الع بلل
 .ال كيكية لؤلدال جالنال  ، االايحل عال ظحالؾعين   لى    ظة 

 

 ساعتان   (متقجم)إدارة اإليخادات  -2 
 م حل الضيحاة ىاا  ت حهحت ال لحثة ليظبيق منلؾم ىدارة اإلحاادات ا   ظحع الخلمحتحللف ال  ار ىلى ىل حل الضؾل  لى اإل

اذليػ  يؽ طاعيق معااية كيفيية تظبييق  غيحم اعيحل إلدارة   ؛ال يحملةاعياحال ال  ار درا ة منلؾم ىدارة اإلحياادات  .خحهة م نة
 غييحم ىدارة  اإلحيياادات مر سييحم الناييلإ ال خيلنيية؛ مثييا تظبيييق  غييحم ىدارة ىحيياادات ال ظييح ؼ مر سييحم األغشميية اال  يياابحت، اكييشلػ

 ىاليييا  ؛ غيؼ ال علؾميحت ال سييخلمةا  ، ييعااض  هيؼ اليظبي يحت اإللينياا ييةىك يح حيايحال ال  يار  .ال نيبلت اال يؤت ااتىحياادات 
 .تسح ل  لى تظبيق  غحم ىدارة اإلحاادات

 
 ساعتانكتابة السذخوعات البحثية    -0

 يينحل البيح حت ة ىاكيفي ،ةاال اي ال خيلن ، ؾاع ال  ؾليؽ ا  ،لباامج الي ؾعا ة ح ياأل ةتزاعل الظبلب محل عااحللف ال  ار ىلى 
ت لحل ، ا ال اي ى، اكيفي  الل ا اال  ؾل  لة ح ي  ال سيخلماليعاف  ل  ال  ظل حت األا لي لم ل ا   مح، ة لال ظلؾب

 . ااص الي ؾعا
 
 ساعتاناإلستجامة في صشاعة الفشادق  -4

االي  تليؼ محلبيئة اتاشيل  ؛اتظبيق مح مس ى محلسيحةة ال سيلامة ،تظبيق شعحر الناحدإ الخضاالهشا ال  ار كيفية  حياحال
الينح ا مع  كيفية لى اليعاف عللف ال  ار ىلى ا . م نبلت اليلؾث اال اف ال    اتنحدىاالولابحل ع حيا يلبلك ال 

 .ال  ي ع ال  ل 
 
 ساعتان   عقهد اإلدارة فى صشاعة الزيافة -5

تعيبا مؽ  هؼ ا حلا ى االي ؛  ؾاع الع ؾد النالقية اللالية ال خيلنة لى ال  حر ة بيؽ مؽ خبلل هشا ال  ار  م لي الظحل   حدرا  
عيعاف الظحل   لى  هؼ  غؼ اإلدارة النالقية اللالية، امزامح ا يؾب كا مالح، ا . ا ةل  هؼ آليحت العؾل ة ى، يث حر النال اإل
 . يي نؽ مؽ الي ييز بيؽ  هؼ باؾد اتعاعنحت هشا ال  حلا 
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 ساعتان   اإللكتخونى فى صشاعة الزيافة التدهيق -6
 

محأل ؾاإ االياكيز  لى ال نحليؼ العحمة ال اتلظة  ،ل اح ة الضيحاةا ه يي   اإللوياا ى منلؾم اليسؾعقحياحال ال  ار 
ادرا ة ا حلا اليسؾعق اإللوياا    ،لوياا يح  ى السلع االخلمحت اض الع بلل ا  ا لؾك لوياا  إلا ك نلؾم السؾإ  ؛ايااحيةاإل

اليسؾعق  ثا ت ليا  ى ل اعاكز ال  ار. ت حالتال اتلظة م لنة ال علؾمحت اتواؾلؾ يح اإلال لحثة ام يزات  ا  عا اليظؾرات 
ا   اذلػ مؽ خبلل ا حلا اليسؾعق االلويا  ؛ات سيؽ هؾرتلح ا ي حرهحمحلعبلمة الي حرعة ازعحدة  ى لى زعحدة الؾ  اإللوياا  

 .  ال شامة اتعلي حت الع بلل اإلم حبية
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  دبلوم اإلرشاد السياحى
 المقررات التخصصية األساسية: أوالً  

 
  ساعتان    تاريخ وحضارة مصر الفرعونية -0

اليظؾر السيح   ال لم ة محإلشحرة ىلى الياتي  الزما  للنياات اليحرعخية ات ليا  حيض ؽ ال  ار درا ة ميع  ة ليحرعخ م ا
مؽ خبلل درا ة مؾحؾ حت مخيلنة تع ق  ؛ااال ي ح   اإل حل الضؾل  لى  هؼ ال بلمي ال ضحرعة للع ؾر اليحرعخية ال خيلنة

مثا األعيحد  ؛الؼ اللارس اإدراا  لل ضحرة ال  اعة ال لم ة، اتياحال مؾحؾ حت مؽ ال يحة اللحاية اال يحة اإل ي حعية
محإلححاة ىلى ىل حل الضؾل  لى ال يحة  .مثا ط ؾس تيؾعج ال لػ االعبل حت الخحر ية ل  ا ؛السيح يةااالةينحالت، اال يحة 

 .اليؾمية لل  اى ال لمؼ ادرا ة  مثلة مؽ ماحعا الزرا ة االا ى اال يل اال اح حت اال اف
 
 ساعتان   تاريخ وحزارة مرخ البطلسية -1
م اتوؾعؽ اللالة اللظل ية  لى حل مظل يؾس .إ 331تحرعخ م ا ماش ايي اال نالر للح اى حلرس الظحل  ا  هشا ال  ار  

اع  ا ال  ار . م.إ 31األال ةيى ا يلحلهح بلزع ة كليؾبحتاا السحمعة  محم  ايحفيحن ات ؾل م ا ىلى االمة رامح ية اى 
 ة ال لؾك اللظحل ة، االلمح ة اعلؾر علحدة درا ة ةضحرة م ا ا  الع ا اللظل   ميض اة  هؼ األةلاث اليحرعخية ا يح

بحإلححاة الى اللار ال ضحره االث حا  الشه لعبي  اإل نالرعة ا  العحلؼ ال لمؼ مؽ خبلل منيلة اإل نالرعة ا  . ياابيس
 . ي حدى ال يلع ا  تلػ النياة ي ح ى ااإلا ح م  ا  مضح معض مبلمي الاغحم اإلداره ااإل .اال ؾ يؾن 

                                                   
 ساعتان          تاريخ وحزارة مرخ اإلسالمية  -0

با رة اللاعبلت ا  ةؾاللح اعااف  تياحال اللرا ة اى هشا ال  ار  اض ملسط ليحرعخ م ا ماش النيي اال بلمى اماارا     
مثا اإلدارة ا غحم ال نؼ اى م ا  ؛ك ح تيؼ درا ة  لد مؽ ال ؾحؾ حت ال ضحرعة .ا ليحرهح ةيى  لحمة دالة ال  حليػ

درا ة األةؾال اال ي حعية ااال ي حدمة كشلػ حياحال ال  ار ا  .اإل بلمية االعبل حت اللبلؾمح ية بيؽ م ا االعحلؼ اإل بلم 
مثا ال ا آت اللحاية كحل سح ل  ؛مية اى م ا  حذج مخيلنة مؽ الع حرة اإل بل  مضح   ال  ار ا حلرس .ا  م ا اإل بلمية
كحأل ؾار اال  ؾن اال ا آلت السناية كحال  ؾر االخلمية االي حرعة كحل  حمحت ااأل ؾاإ االؾكحالت  ؛اال لارس االعسناعة

 .اغياهح
                                 

 ساعتان       تاريخ وحزارة مرخ الخومانية البيدنطية -4
. حلرس الظحل  ا  هشا ال  ار  لحمة اليحرعخ الاامح   ابلامة الع ا البيز ظ  ا  م ا اى  لل اإلمبااطؾر د للمح ؾس

اا   حإ  ،الع ا الاامح   ىا ؽتيلع تحرعخ  لغلؾر ال سي ية ااحظلحد األمحطاة الاامحن لل سي يي ات  ا اللرا ة  مضح  
 هؼ األ  حل الي   حم بلح األمحطاة البيز ظيؾن م  ا ةيى دخؾل اإل بلم م ا ا  ا  ،الوايسة ال  اعة  ؽ الوايسة األارابية
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ميض اة شنا الاغحم اإلداره، اشنا  ؛تلػ النياة  ثاحلم ا  ىل  ة  ؽ ال ضحرة ا ال  ارياحال حا ح . ه11م، 641
دحاة ا  م ا اى تلػ حلس ااألتخظيط الوادرا ة ال  ار ا ح حيضؽ . الاغحم اال ي حده ال يلع ، ا مضح  اال  ي ع ا  م 

 .النياة
                                                  

   ساعتان  (وسيط ي عرخ لغه )لغة مرخية قجيسة  -5

اللغية  اي الي يلمؼ  ؛الؾ ييط لل ؾحيؾ حت اليحليية اللغؾه الع ا  ىادرا ة تن يلية ل ؾا ل اللغة ال  اعة ال لم ة م ي ا ال  ار  
ا ييي ح النح يييا اال نعيييؾل اهييييغة ال يييلة ، ال  يييلر اهييييغة ال يييحل، اللغييية ال  ييياعة ال لم ييية اييي ال ؾهيييؾل ، ال  ييياعة ال لم ييية

  يؾص    ياالة اليظبي يحت ا ميؽ خيبلل الي يحرعؽ ااذليػ  ؛ للغية ال  ياعة ال لم يةاميؽ منيادات   يلدمع درا ة  ،اهيغة األما
 اي لا ؾص ال  حةلة للعض ال احعا لعض ادرا ة ت ليلية لال  ار   ا ك ح م .بمع اليعليق ااإل اا مخيلنةم اعة  لم ة 
 .ال عبؾدات ال  اعةدرا ة    حل ا ل حب ال لؾك ا ال لوحت ا   حل اآلللة ا ا   ال  حبا اال عحبل

 
 ساعة     أساليب اإلرشاد الدياحي -6
. حياحال ال  ار درا ة م لمة  ؽ هاح ة السيحةة ا  العحلؼ م نة  حمة ام ا م ينة خحهية، ادرا ية الييااث ك يؾرد ث يحا  

 ، اكييشلػ ادارع ، املحميي  امسييئؾليحت لل اشييل السيييحةىهييؼ السيي حت ال خ ييية   ا  يي ا اليعاعييف م لايية اإلرشييحد السيييحة  ما ييح 
احلكييييحدة ااالت يييحل النعيييحل اال ليييحرات اال ي حعيييية اا يييييعحب االيييؼ الث حايييحت  ؛درا ييية ال ليييحرات ال ظلؾبييية اييي  ال اشيييل السييييحة 

ا يييح م ييي ا   يييحلي  اإلرشيييحد اييي  ال يييحابلت السييييحةية االيخظييييط . ال خيلنييية االعييياض النعيييحل امليييحرات ال يييلحا اادارة ال يييؾار
 .ليلحللاةبلت اإدارتلح اال عؾ حت الي  تؾا   ال اشل السيحة   ثاحل الع ا اكيفية اليغل   

                                                                                           
      ساعتان     تاريخ وحزارة مرخ الحجيثة و السعاصخة  -7

م 19 لحمييحت ال ييان م اةيييى 18 ي حعييية اييى م ييا بلاميية مييؽ ال ييان م يي ا ال  ييار درا يية العؾامييا الييي   ثييات ايي  ال يييحة اإل
. بحإلححاة ىلى تاحال األاحيحع السيح يية ااال ي يحدمةا  ،ادخؾل مغحها ال ضحرة األارابية  لى ال يحة اال ي حعية ا  م ا

 ي حعييية، االيعيياف اتييرثيا ذلييػ  لييى ال يييحة السيح ييية ااإل ،اييى م ييا  ارابييا ييح حياييحال ال  ييار درا يية كيفييية تغلغييا الانييؾذ األ
 ؛ا يح تل يى اللرا ية الضيؾل  ليى  غيؼ ال ياف اال ياح حت ال ؾ يؾدة اي  م يا ايى تليػ النيياة. ال خيلنية  لى طل يحت ال  ي يع

 .احل اح حت ال ابية االل اعة اال اح حت ال ل ية
 
 ساعتان     آثار فرعونية -8

معيض ال ؾا يع األثاعية ايى م يا را ية مثيا د ؛آثيحر م يا ال لم ية االسي حت ال ع حرعية االنايية ذات ال يلة م  ا ال  ار درا ية
مثيا  ؛بلامة مؽ   ا مح  با األ اات ماارا  محللالة ال لم ة اال   ؾ يحت ال احلزعية ؛ال لم ة اليى تؾحي تظؾر ال  باة ال لوية

ا ح  .مثا اادى ال لؾك اال لوحت ؛م  ؾ ة   حرة، ثؼ اللالة الؾ ظى كيلػ ال ؾ ؾدة محلل   اهؾارة اةيى  لحمة اللالة ال لحثة
تليػ  ا هيؼ ال ايحعا اليي  هيؾرت  ليى  يلران لليح العاحها ال ع حرعة ال نؾ ةا  حل   ال  ار الضؾل  لى ال بلمي العحمة لل عحبل
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مييع درا يية معييض األمثليية مثييا معبييل األ  ييا االوا ييػ االييلحا  ؛خيبلف   ؾا لييحإميي بلييح كح يي  ت ييحم ىةينييحالت الييي هييؼ اإلا  ال عحبييل
 .الل اى اغياهح

 
 ساعتان        آثار يونانية رومانية -9

ا ي ا  ىهؼ العاحها ال ع حرعة الي  حيض ؽ ال  ار درا ة آلثحر م ا اى الع ا اليؾ ح   الاامح   االؾ ؾف  لى 
اتيض ؽ اللرا ة كشلػ شنا . تؼ ا ي لاثلح ا  تلػ النياة ىا يخلاملح ماش الع ا النا ؾ   االعاحها ال ع حرعة األخاى الي

اتخشت شنا ال احزل اليؾ ح ية مع  ىتلػ النياة اتيظؾرهح  ؾال تلػ ال يلعة الظااز ال  اه  ا تلػ الي ى حت ا  م ا اال لح
مثا  ؛درا ة شنا ال عحبل ال  اعة ا  تلػ النياة ا ح حيض ؽ ال  ار  مضح  .  نالرعة اتؾ ة ال بادرا ة معض األمثلة اى اإل

 .ال لح   ال ل ية مؽ تلػ النياة ال  ثلة ا  شنا ال احزل اال  حمحت العحمة لى درا ة معضىححاة ، محإلؾد لرة اادا
                                                    

 ساعتان  آثار إسالمية -02
االسيي حت العحميية لآلثييحر اإل ييبلمية ايي  م ييا  بييا  ا  ؾا لييح ا احهيياهح ال نييحليؼ األ ح ييية للع ييحرة اإل ييبلمية حياييحال ال  ييار

مثيا  يحمع   ياا بيؽ العيحص ا يحمع  ة يل بيؽ  ؛اذليػ ميؽ خيبلل درا ية   يحذج ميؽ اآلثيحر اللحايية ؛اتظؾرهح الع ؾر ال خيلنة
ا كييا  ثييم ييؾم بلييح كييحن الؾعينيية الييي   ةدرا يياعياييحال ال  ييار . طؾلييؾن ا ييحمع األزهييا املر يية السييلظحن ةسييؽ ا ييحمع    ليي 

 يبلمية درا ية  هيؼ العاحهيا ال ع حرعية األ ح يية االعاحهيا الزخافيية اإلا االيخظيط ال يلع في  امله مبلل ي  للؾعينة  ه مع حر 
 .  بلمية ال يعحقلةم ا م نا  حم اى كا اياة مؽ تلػ النياات اإل ىشحع ا يخلاملح ا ىالي
 

 ساعة  أجنبيةلغة  -00

 ملييييحرات الظحليييي  ايييي  الييييؼ اا يييييخلام م ييييظل حت  لحييييلة ايييي  م ييييحل اإلرشييييحد السيييييحة  اكييييشلػتزاعييييل حلييييلف ال  ييييار ىلييييى 
 ،ا يييياالة ال ؾحييييؾ حت ال اتلظيييية م  ييييحالت اليخ ييييص، ة االيحرعخيييييةت اال ييييزارات السيييييحةي ييييآال  ييييظل حت ال يلااليييي  ايييي  ال ا

 ،ى الظحلي ات سيؽ مسيؾ  ة،ال  يل  اللغؾعزعحدة اكشلػ  ،بحإلححاة ىلى معض ال ؾا ل اللغؾعة ال لحلة البلزمة لسبلمة اليعبياا 
الؾهييف اال يياح  ىايياتا ييية ملييحرات الظحليي   ،اييى م ييحل االرشييحد السيييحةى ا يييع حل ال ؾا ييل اللغؾعيية ال يي ي ة ايي  اليخحطيي ا 

 .االيعليق االويحمة
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 ةختياريالمقررات التخصصية اإل : ثانياً  
 

 
 ساعتان(       رومانية -يهنانية)مدكهكات  -1

كح   تسػ مالح  ىمحل ؾاد الي حلرس الظحل  الع بلت بلامة مؽ ا يخلام ال  حمضة ثؼ معااة الا ؾد اتحرعخ علؾرهح اماارا  
ال  ار  شنحل الع بلت الي   اا  ا  مؽ خبلل هشا اعلرس الظحل  . بؾ    حم ااى م ا بؾ   خحص الع بلت  لم ح  

ثؼ . كح   ت ؾر  لى هشع الع بلت في ح حاتلط محآلللة اال لؾك اللظحل ة م ا ا  الع ا اللظل  ، اال ؾحؾ حت الي 
حياحال ال  ار األشنحل اال ؾحؾ حت الي   ن  بلح الع بلت ا  الع ا الاامح   اى م ا ا هؼ األمحطاة الشحؽ هؾراا 

ة مؽ خبلل  هؼ األةلاث اليحرعخية ىلى درا ة  ه ية الع بلت ا  ت لحل النياات اليحرعخية ال لم  اعيظاإ ال  ار  مضح  .  ليلح
 .كح   ت ؾر  ليلح ىالي
 
 ساعتان        (فخعهني)األدب السرخي القجيم  -2

حياحال ال  ار الي ييز بيؽ األشنحل ال خيلنة لؤلدب ال  اه ال لمؼ كحألدب اللحا  ااألدب ال     ا دب الاةبلت اذلػ مؽ 
ال خيحرة مؽ الوي  اللحاية مثا   ؾص األهاام اكيحب ال ؾتى اكيحب البؾامحت اكيحب خبلل درا ة تظبيكية للعض الا ؾص 

االم ى داات ااإلشحرة ىلى  هؼ مح ارد بلشع الوي  مؽ  اوحر ات ؾرات، اكشلػ   حذج مؽ األدب ال     مثا   ية ال يااه 
ييية ال خيلنية مثييا   يظؾرة ال ييااع بييؽ ةييؾرس الن ييي اال يبلح الغاعييق ا ياؾهى اخؾاييؾ االسي اة، ااإلشييحرة ىليى األ يحطيا اللحا

 .ا  ، اكشلػ   حذج مؽ تعحليؼ بيحح ةي  اتعحليؼ كح  اى ا ص   ا ت ثحل   ؾتى ةي 
                                              

 ساعتان      الجيانة في مرخ القجيسة -0

بحإلحيحاة ا  ،مؽ خبلل درا ة    حللح اهؾرهح ا محاؽ علحدتلح ااعحلنلحدرا ة آللة م ا ال يعلدة  هشا ال زل م  ا: فخعهني
 ييؽ الي ييييز بيييؽ الوييي  اللحاييية  اضييبل   م ييا ال لم يية، ىىلييى درا يية ال  ييحمع الاليسييية لآللليية االي ييييز بيييؽ  غاعييحت الخلييق ايي

 .ال خيلنة ااإلشحرة ىلى  هؼ ال  حار الاليسية بلح
اآللليية اليؾ ح ييية االاامح ييية الييي  علييات م  ييا ايي  الع يياعؽ اليؾ ييح   االاامييح   درا يية  هييشا ال ييزل م يي ا: يهناااني رومااانى

بحإلححاة ىلى درا ة مؾحؾ حت مياؾ ة ا  اللمح ة ال  اعة االس ا االظ  ا  م ا ا اا لمحج معض اآلللة ال  اعة معلح، 
 . اليؾ ح ية الاامح ية

 
 ساعتان    (فخعهني)الفن السرخي القجيم  -4
حيض ؽ ال  ار درا ة ليظؾر اؽ الا ش االا   االي ؾعا اى م ا ال لم ة اذلػ مؽ خبلل درا ية م  ؾ ية ميؽ اليظبي يحت   

ا مثلة مؽ األ  حل الا  ية االي حثيا االيؾابي  االلؾةحت ا  حذج ميؽ    يحل الي يؾعا اي  الع يؾر اليحرعخيية ال  ياعة ال لم ية 
شا ال  ييار  مضييح  اليعيياف  لييى  يي حت ال ظييع األثاعيية االناييية مييؽ كييا   ييا امييح م يزهييح مييؽ ات يي ا اللرا يية اييى هيي. ال خيلنيية
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ىلى درا ة   حذج ميؽ    يحل ال يلارس النايية اإل لي يية ال خيلنية ايى م يا ال لم ية  ةبحإلححاا خ حلص ا  حت ااية ااح ة، 
 .ح االيعاف  لى   حت كا مال

 
 ساعتان         (روماني-يهناني)حزارة االسكشجرية  -5

  حل ملحاة اإل نالرعة اتخظيظلح ا ةيحللح ال لم ة، ااحع اإل نالرعة اى الع اعؽ اللظل   إحيض ؽ ال  ار درا ة 
لى درا ة الاحةية الث حفية ىبحإلححاة ا هشا . االاامح   مؽ الاحةية اال ي حعية  ؽ طاعق درا ة  هؼ مبلمي ال  ي ع السنالره 

ات  ا اللرا ة  مضح  ال بلمي اللحاية لل لحاة .  نالرعة ال لم ة االي  لعب  ايلح منيلة اإل نالرعة اال ؾ يؾن دارا  هحمح  اى اإل
ححاة ىلى درا ة بحإلا ال لم ة م ثلة ا  درا ة ثحلؾث اإل نالرعة ال نؾن مؽ  اابيس ا حزعس اةابؾ ااا املر يلح الناية، 

 .ا  م حل الي حرة ا ه ية مياحل اااحر اإل نالرعة ال لمؼ اى ةؾض الل ا ال يؾ ط لم ح  لعبي  اإل نالرعة   ىاللار الش
 
 ساعتان     الفن الكبطي -6

م  ا ال  ار درا ة  هؼ مبلمي النؽ الكلظ  اكيفية ترثاع محلنؽ ال  اى ال لمؼ االناؾن اليؾ ح ية االاامح ية،  اا ييخلام الامزعية 
اع ي ا ال  يار درا ية تظبيكيية للنايؾن الكلظ ية  . هيؼ ال ؾحيؾ حت الييى عليات ايى النيؽ الكلظي  ال خيلنية، ا  اى الناؾن الكلظية

درا ة  هؼ األشينحل االاميؾز الييى ا ال خيلنة مؽ خبلل درا ة   حذج مؽ  ظع الاسيج الكلظ  ااألم ؾ حت اشؾاهل ال بؾر الكلظية 
حج ااأل  يحل الخ يبية االنخحرعية ال ؾ يؾدة ميحل ي ف الكلظيى اال ييحةف علات بلح، اكشلػ معض األمثلة مؽ    حل العغؼ االع

 .األخاى 
 
 ساعتان الفن اإلسالمي -7
درا ة منلؾم النؽ ا  ال ضحرة اإل بلمية ا هؼ   حت  ا هؼ ال ؤثاات اليى  ثات  لي  خحهة ا  ال اان الثبلثة   م  ا ال  ار 

 ك ح حياحال الي ؾالت الي  طا ت  ل  النؽ اإل بلم  بلامة مؽ ال ان الاامع الل اه مؽ ةيا ال ؾحؾ حت االعاحها .األال 
الزخافية ال سيخلمة االس حت الناية لوا اياة زماية ا هؼ الخحمحت ال سيخلمة مثا األة حر االاخحم ااألخ حب االعحج االز حج 

 .ال يحةف ال  اعة االعحل ية ى بلمى اا شلا ال ظع الناية ال عااحة للنؽ اإل اال عحدن االاسيج االخزف االس حد ا هؼ
 

                                                        
 ساعتان     سياحة التخاث -8

م ا   حا السيحةة امنلؾم اليااث بؾ   11حيض ؽ ال  ار م لمة  ؽ ال يغياات الي  طا ت  لى هاح ة السيحةة ا  ال ان 
اع  ا ال  ار  مضح  درا ة .  حم ا  ؾا   امنلؾم  يحةة اليااث ا شنحللح اة  لح مؽ ةاكة السيحةة اللالية اال  لية م  ا

ال  ي عحت ال  لية ا ظحع األ  حل االخظؾات البلزمة ليظؾعاهح مؽ خبلل ت لحل  الايحلج ال ياتلة  لى  يحةة اليااث  لى
اإلمنح حت الظبيعية اال ضحرعة اكيفية تؾعينلح، اقيحس ة ؼ السؾإ العحل   اال  لى، االيعاف  لى ال احاع ال  ناة مؽ 

 . ال سي بلية ليظؾعا هشا الا ط مؽ السيحةة يحةة اليااث  لى ال  ي عحت اماغ حتلح، ا األهلاف ال ا ؾ ت كي لح، االسيح حت 
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 ساعتان  تطبيقات الستاحف -9
ك ح حلرس ال  ار األهؾل اليحرعخيية لغليؾر  .حياحال ال  ار تعاعف  لؼ ال يحةف ا  ؾا لح ال خيلنة ااعحلنلح ار حلة كا مالح

ك ييح حيظيياإ ال  ييار للرا يية كيفييية ا  .ال يييحةف اتظؾرهييح  لييى مييا الع ييؾر، اكيفييية ى  ييحل ا  ييحرة ات يي يؼ اتاغيييؼ ال يييحةف
ه ييية اليسيي يا االيؾثييق مييحل ي ف ادار ال اشييل   العياض ال ي نيي  ا ه ييي  االيخ  ييحت ال لاييية ال خيلنية ايي  ادارة ال ييحةف ا 

اعيضي ؽ ال  يار درا ية تظبي يحت أل يؾاع مخيلنية ميؽ ال ييحةف مثيا ال ييحةف اليحرعخيية ميؽ الع يؾر . لسيحة  داخيا ال ي يفا
ال خيلنييية ك ي يييف النيييؽ ال  ييياه ال يييلمؼ، اال ي يييف اليؾ يييح   الااميييح   محال ييينالرعة، اال ي يييف الكلظييي  اال ي يييف اال يييبلمى 

 .محل حهاة
 

 ساعتان       السهاقع السرخية األثخية السؤثخات البيئية علي -02
حياييحال ال  ييار درا يية   ييؾاع ال ييؤثاات البيئييية  لييى ال ؾا ييع األثاعيية اييى م ييا مييؽ ال ييؤثاات الظبيعييية مثييا ال اييحخ، اال ييؤثاات   

الميييلاد الل يياعة كييحليلؾث االيظييؾر ال يياح   مثييا تظييؾر شييلنحت الظيياإ اال ؾاهييبلت اترثياهييح السييلب   لييى ال ؾا ييع األثاعيية، اا
الع اا   امح حايج  ا  مؽ م حاا ال يحع ال ؾفية  يي ة درا يحت اليابية ازعيحدة الا يحا السييحة  م ايحطق الييااث اميح حاييج  اي  
مييييؽ مييييل شييييلنحت الظيييياإ اال ؾاهييييبلت ازعييييحدة ماااييييق الخييييلمحت كحإل حميييية اغياهييييح، محإلحييييحاة ىلييييى  ن زعييييحدة اليؾا ييييل الل يييياى 

ك ييح معيياض ال  ييار  مثليية مخيلنيية مييؽ  لييؾد ال لييحت  .ايي  در ييحت ال يياارة االاطؾبيية محل نييحنبلييشع ال ؾا ييع حييؤثا ( السييحل يؽ)
 . ال خيلنة لينحدى مثا هشع ال  حاا

 
    ساعتان     مذكالت سياحية في مجال اإلرشاد الدياحي   -00
(  يحل ليح – معحدهيح  –  يلحبلح )حللف ال  ار ىلى اليعاف  لى  هؼ ال  نبلت الي  تؾا   ال اشل السييحةى اي   يؾإ الع يا   

بحإلحيحاة ىليى معااية الغيااف ال  يظية م لاية االرشيحد السييحة  ا ه يية ا يؾد با يحمج تيلرعب  ميوحميا ا اكيفية اليغل   ليليح، 
االعل يي ،  االيعيياف  لييى ىمنح ييية ا ييي اال طبيعيية هييشع ال لايية ات ييحاز م ييحاللح مييؽ   رت ييحل م سيييؾى ال اشييل السيييحةى ال لاييلئل

خييبلل درا يييحت تظبيكييية  يييؽ دار ال اشيييل السيييحة  اييي  م ييحل اليسيييؾعق السييييحة  اكييشلػ اللرا يييحت ال يعل يية مييير ؾاع السيييحل يؽ 
ل  حاا اليى حؾا للح ال اشيل السييحةى محل لاية اميظللحتلؼ اكيفية اليعحما معلح ا ه ية دار   حمة ال اشلحؽ السيحةيؽ محلاسلة ل

 .لليغل   ليلح
 

 ساعتان        التذخيعات القانهنية في مجال الدياحة واإلرشاد الدياحي -02
حيضي ؽ ال  ييار درا يية الي ياععحت ال ح ؾ ييية الخحهيية م يياح ة السييحةة ايي  م ييا االي ياععحت الخحهيية محل اشييلحؽ السيييحةييؽ، 

ة حميية م ييا  ىاعلييلف ال  ييار ىليى درا يية دار هيشع الي يياععحت اي. اكيفييية تظبي ليح  االع ؾبييحت ايى ال  ييحل السييحةاالغااميحت 
ا   يييييل  ييييييحة  اتيييييؾايا األميييييؽ السييييييحة  ل  حمييييية السيييييحل يؽ، اكيييييشلػ درا ييييية ال اغ يييييحت االليئيييييحت السييييييحةية اييييي  م يييييا 

زامحتلييح ت ييحع األاييؾاج السيييحةية، اشييااا ميياي ال اشييل ااخي حهييحتلح ادارهييح، ا  بل يية ال اشييل السيييحة  م يياكحت السيييحةة اإلي
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ب ح يي  اليعيياف  لييى الي يياععحت الا حبييية لل اشييلحؽ السيييحةييؽ، ا ييح ؾن ا السيييحة  تيياخيص مزااليية ال لايية اة ؾ يي  اإليزامحتيي ، 
 .ة حمة اآلثحر ا  ؾبحت 

______________________________________________________________________                                              
 ماجستير اإلرشاد السياخى

 المقررات التخصصية األساسية  :أوال  

 
 115113711 ساعتان                                      تاريخ مرخ الفخعهنية -0
الشه مخص النياات اليحرعخية ال خيلنية ايى م يا  ي ح   االلحا  حياحال ال  ار درا ة ت ليلية لليظؾر السيح   االث حا  ااإل 

.  ال يؾ يط االياكييز  ليى  هيؼ الاييحلج ال ياتلية اآثيحر  بل يحت م يا الخحر يية  محل ياإ األد يى اآ ييح ال يغاى االل يا ،ال لم ة
ال  يياعة ال لم يية ا ييح حلييلف ال  ييار ىلييى تظبيييق تلييػ اللرا ييحت الي ليليية السيح ييية االث حفييية ااال ي حعييية االلحاييية  لييى اآلثييحر 

 .اذلػ مؽ خبلل درا ة   حذج ألهؼ ال احعا االا ؾص ال  اعة ال لم ة اللالة  لى ذلػ ؛ال خيلنة( النا ؾ ية)
 
 11513711                                                  ساعتان   لغة مرخية قجيسة -2
ميييؽ الع يييؾر ال خيلنييية للييييحرعخ  ال يييلمؼ ال  ييياه   يييص ميييؽ األدب لعض الا يييحذج ميييؽ  الدرا ييية ت ليليييية لييي هيييشا ال  يييار  ييي ام

لييلعض درا يية ك ييح حيضيي ؽ ال  ييار  . ييحدشل عاكيية  األدبيي اليياص كييشلػ ا  اال ييبلح الغاعييق   يية  يياؾهى ال  يياى ال ييلمؼ مثييا
ر درا ية ك يح حيايحال ال  يا  1م يحبا امعحبيلاآلثيحر ال  ياعة ال خيلنية ميؽ  ىايال  حةلة للعض ال احعا  الا حذج مؽ الا ؾص

  .تلػ الا حذج االا ؾص محلي ليا ادرا ة ال ؾا ل اللغؾعة ال سيخلمة ا  كيحبيلح االيا  حت ال خيلنة ال  ياةة للح
 
 11513713                 ساعتان      تاريخ و حزارة مرخ اليهنانية الخومانية -0

 لييى  هييؼ األةييلاث بلييح ات ليللييح امعاايية ترثياهييح  لييى حييلرس ال  ييار م يينا مخي ييا تييحرعخ م ييا اليؾ ح ييية الاامح ييية للؾ ييؾف 
ا يح م ي ا ال  يار درا ية ات لييا معيض . ال  ي ع ال  اى اى تلػ النياة  ؾال مؽ الاحةية اال ي حعيية  ا الث حفيية  ا اللحايية 

اة اعليات محآلثيحر ال ؾحؾ حت ال ضحرعة اى م يا اليؾ ح يية الاامح يية االييى كيحن لليح آثيحر كبيياة  ليى ال  ي يع ايى تليػ النيي
ايي  م ييا اليؾ ح ييية  ال خيلنيية مثييا اللمح يية اييى م ييا اليؾ ح ييية االاامح ييية االظيي  اارتلحطيي  محلسيي ا االلؾةييحت السيي اعة  االنلييػ

ك ييح م يي ا ال  ييار درا يية ت ليليية للنييؽ ال  يياه اييى الع ييا اليؾ ييح ى الاامييح ى اتييرثاع مييحلناؾن اليؾ ح ييية االاامح ييية  .الاامح ييية
   .ا شنحل ذلػ

 
      15137142                   ساعتان      تاريخ وحزارة مرخ البيدنطية -4

د لييلمح ؾس   بااطييؾر الاامييح متييحرعخ م ييا البيز ظييية مييؽ  لييل اإل ؽ يي حييلرس الظحليي  ايي  هييشا ال  ييار  ييزل تييحرعخ  مخي ييا
 بلمى ل  ا اى ماي ف ال ان السحمع ال يبلدى، االؾ ؾف  لى  هؼ األةلاث اليى  ثات  لى م ا اى اةيى  لل النيي اإل
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ا يييح م ييي ا ال  يييار درا ييية ميع  ييية ليييلعض ال ؾحيييؾ حت ال ضيييحرعة . تليييػ النيييياة ادرا ييييلح درا ييية ت ليليييية امعااييية  هيييؼ  يحل ليييح
اال ييعيل  ه ثييحر الييي  تا ييع للييشع النييياة ايي  الؾ يي  الل ييا ال اتلظيية بيلييػ النييياة اييى م ييا اكييشلػ درا يية تن يييلية ألهييؼ   ييؾاع اآل
 .االؾاةحت محل  اال الغابية امح تيض ا  مؽ كاحلس ا دحاة اآثحر  خاى 

 
       20520725                ساعتان        تاريخ وحزارة مرخ اإلسالمية -5

بحإلححاة ىلى درا ة مؾحؾ حت ةضحرعة مياؾ ة ا  ،حياحال هشا ال  ار درا ة م لمة  ؽ تحرعخ م ا اإل بلمية  با الع ؾر
 ي حعية، ا هؼ ال اف مثا طل حت ال  ي ع اائحت ، ا ةؾال  ها الشمة ا  اللالة اإل بلمية، ااألةؾال اال ي حدمة ااإل

االنايؾن، ا ح حياحال ال  ار درا ة ال ضحل االيعليؼ االث حاة، ااالةينحالت ااأل ييحد . اال اح حت ا  ال  ي عحت اإل بلمية
تسح ل الظحل  ا  توؾعؽ هؾرة ميوحملة  ؽ ال  ي ع اإل بلم  اى م ا  با  ىاغياهح مؽ ال ؾحؾ حت ال ضحرعة الي

 .الع ؾر
 
                11513716            ساعتان        ة مرخ الحجيثة و السعاصخةمهضهعات في حزار  -6

 لل ضحرة ال  اعة ال لحثة اال عحهاة ماش   ا اللالة العث ح ية اماارا  ت  ا اللرا ة ا  هشا ال  ار ال ؾا   ال يعلدة 
محلنياة ال عحهاة ات  ا تلػ ال ؾا   ال ؾحؾ حت ال ضحرعة ال خيلنة  ؾال ال اتلظة محل يحة  مع ا    لى ا  ات  اا يلحلا  

بحإلححاة ىلى ارش   ا م ؾم ا ى تلػ النياة، السيح ية ااال ي حعية،  ا تلػ ال اتلظة محلاؾاةى ال ع حرعة االناؾن اى م ا ا
ىةلى الا حا السحبق ذكاهح مل  ة م اا ع ةلحثة اماح  يلؼ ا  كا  ؾا    ى لاد  اراإ م ثية اإمؽ خبلللح الظبلب م

  .ال ؾحؾع اتنحهيل  اتؾحيي ال احهج العل ية ال سيخلمة ا هؼ  يحل لح 
 

                11513717                               ساعتان              آثار مرخ الفخعهنية  -7
مالح  لى  بيا ا مؾحؾ حت ماتلظة بلرا ة اآلثحر ا  م ا النا ؾ ية مؽ الع ؾر ال خيلنة،  ىحياحال ال  ار الل ا ا

ال ثحل ال ال  ا م حر ة بيؽ ماحعا ال  حبا ال لوية ام حبا األاااد ادرا ة الي  يؼ ال ع حره لوا مالح امعااة تنحهيل  
بحإلححاة ىلى درا ة تظؾر اؽ الع حرة اللحاية اال احلزعة اى م ا النا ؾ ية خبلل ا ا احهاع ال خيلنة ا  اياة زماية م لدة، 

اذلػ مؽ خبلل درا ة للعض الا حذج مخيلنة مؽ الع حرة ال  اعة ال لم ة اتؾحيي  احهاهح اكيفية  ؛ةاياة زماية م لد
 .تظؾرهح

 
                11513718                              ساعتان        علم الستاحف -8

 ه ية  مضح  ابلامة   رتلح اتحرعخلح  با الع ؾر ات  ا اللرا ة  ا  ؾاع ال يحةف حياحال ال  ار درا ة  حمة  ؽ  لؼ ال يحةف
ا يح م ي ا ال  يار اليظبييق  ليى . ال يحةف ا بل يلح بلرا ة اليااث الث حاى ا ه يية ال ييحةف ا هيؼ اعحلنليح ات ي ي لح اادارتليح

ي ييف اليؾ ييح   الاامييح  ،  ييؾاع ال يييحةف مثييا ميييحةف اآلثييحر  بييا الع ييؾر ال خيلنيية ا ه لييح ال ي ييف ال  يياه، اال  معييض 
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اذلييػ محإلحييحاة ىلييى درا يية   ييحذج مييؽ ال يييحةف اإل لي ييية ايي   ظييحإ ال  حاغييحت  ، ييبلمىال ي ييف الكلظيي ، امي ييف النييؽ اإلا 
 .االيحرعخ  ه ثا اال لن ذات اللعل األ

 
    11513719                            ساعتان        مهضهعات في اآلثار اإلسالمية -9
االيعاف  لى    ؾ ة مؽ ال ؾحؾ حت ال ياؾ ة ا  اآلثحر اإل بلمية ادرا يلح م نا ت ليل هشا ال  ار درا ة م حياحال 

 بلمية، االزخحرف امؽ  مثلة تلػ ال ؾحؾ حت تظؾر تخظيط ال ا آت اللحاية اى م ا اإل.  احهاهح ا هؼ اليرثياات بلح
 ح حياحال ال  ار درا ة ترثيا البيئة  ل  الع حرة اإل بلمية اى م ا، ا. ال ياؾ ة االويحمحت االخظؾا ا  الع حرة اإل بلمية

 .كشلػ األا حف ا ثاهح  ل  ةاكة الباحل اتظؾرهح ا  الع ؾر اإل بلمية ال خيلنةا 
 

                11513711                              ساعتان     طخق و مشاهج البحث العلسي -02
ميؽ خيبلل اليعياف  ليى طياإ الل يا العل ي  ااخيييحر ال يالج العل ي  اليشه  ؛ لاد م يا  ل ي ى حيض ؽ ال  ار تؾحيي كيفية 

ميييؽ اوييياة الل يييا اطييياح األهيييلاف االناحييييحت، ثيييؼ   يييع البيح يييحت ميييؽ ال  يييحدر اال اا يييع  بيييللا   ؛حيؾاايييق ميييع طبيعييية اللرا ييية
اكيفيييية  ،ات لييييا الاييييحلج ،اطييياإ  خيييش العيايية،  ي  ييحلاالييلارعحت العل يييية، االيعاعيييف مييرداات البيح يييحت ات ييي يؼ ا يييي حرات اإل

يعاف  لى  هيؼ ال ااايز الل ثيية اإل لي يية اع  ا ال  ار ال. اا يخبلص الايحلج اتلخي لح ا  شنا تؾهيحت ، اض البيح حت
 ييعح ة بليح ايى االعحل ية ا  م حل اليخ ص اال اا ع االلارعحت ال يخ  ة ا هؼ ال ؾا يع االلوياا يية العل يية الييى م نيؽ اإل

 .م حل الل ا
 
 

 المقررات االختيارية  : ثانياً  
 

      11513711                    ساعتان        (عرخ لغهي وسيط)لغة مرخية قجيسة  -0
حياحال هشا ال  ار درا ة ت ليلة تن يلية للعض الا حذج ااألمثلة مؽ الا ؾص ال س لة  لى اللؾةحت ال احلزعة اكشلػ معض 
الا ؾص ال  حةلة لل احعا ال  ؾرة  لى  لران ال عحبل اال  حبا ال  اعة ال لم ة االيي  تا يع ىليى الع يا اللغيؾه الؾ ييط 

 .ت ليا ادرا ة  هؼ ال ؾا ل اللغؾعة االيا  حت ال خيلنة ال  ياةة ليلػ الا ؾص ؛اتيض ؽ اللرا ة اى هشا ال  ار .
 

                                         11513711                          ساعتان            (فخعهني) األدب السرخي القجيم  -2
. دبييى ال  يياه اييى م ييا ال لم يية اتظييؾرع  بييا الع ييؾر اليحرعخييية ال خيلنييةحياييحال ال  ييار درا يية  ل ييية تظبيكييية لئل يييحج األ 

 ،األدب ال   ي  ؛اع  ا ال  ار اللرا ة الين يلية ال يع  ة لؤلشنحل ال خيلنة ل  حالت األدب  لى  بيا ال ثحل ال ال  ا
ات  ا اللرا ة اى هشا ال  ار الي لييا  .ا دب اليعليؼ اغياهح، الا حلا، ا دب اليرمبلت، ا دب اا دب األ حطي ،ااألدب اللحا 
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 ي حعيييية  عنيييحس ل يينا ال  ي ييع االغيييااف السيح ييية  ا اإلىمييح تؾحييي   مييؽ ا ليلييػ الا ييؾص اا ييييالحا  هييؼ اليييلالالت مالييح 
 . ي حعيةلغلؾر تلػ ال  حالت األدبية ال خيلنة  ؾال اللحاية  ا اإل

 
       11513713               ساعتان       (روماني –يهناني )0تاريخ و حزارة اإلسكشجرية  -0

  ييحل ملحايية اإل يينالرعة اتخظيظلييح اإةيحللييح ال لم يية، ااحييع اإل يينالرعة ايي  الع يياعؽ اللظل يي  إحياييحال ال  ييار درا يية تييحرعخ 
ا ييح حياييحال درا يية ثييحلؾث اإل يينالرعة ال نييؾن مييؽ  يياابيس ا حييزعس اةابييؾ ااا، .  ي حعييية االث حفيييةاالاامييح   مييؽ الاحةييية اإل

بحإلحييحاة ىلييى  ل ييحل اإل يينالرعة امنيبيلييح الوبيياى اال نيليية ال ييغاى محلسيياابيؾم اتييرثيا العلييؾم االناييؾن ا اااييؾن اإل يينالرعة، 
س ال  يييار  هيييؼ اآلثيييحر ال يلكيييية ميييؽ الع ييياعؽ اللظل ييي  االااميييح   اعيييلر  . ييينالرعة ال لم ييية ايييى العيييحلؼ ال يييلمؼ اتظيييؾر العليييؼمحإل

 .محإل نالرعة
 

      11513714        ساعتان       السهروث في الحزارة السرخية الحجيثة و السعاصخة -4
االث حفيية ال خيلنية  ي حعيية حياحال ال زل األال مؽ ال  ار درا ة ال ؾراث مؽ ال ضحرة ال  اعة ال لم ة اكشلػ ال ؾراثحت اإل

 ميح . ةينيحالت االكييؼ الث حفيية ال خيلنيةا  مخيلف ال  يحالت اال يي ح اي  م يحل ال  حر يحت االظ يؾس اال ي حعيية ااألعييحد ااإل
 ليل    ليى، اعليحس األال ا يعيل اا ي ح يا محشيح ادار  ىم اي19ال يان  ىفي  ا درا ة السيحةة ا  م يا اي ىال زل الثح 

بحإلحيحاة ىليى درا ية السييحةة اي  م يا اي  ال يان ا . ثا السيحةة  ليى ال  ي يع ال  ياه اي  تليػ النيياة ا ا الؾطاييؽ اال احه
 .هي حم اللالة محلا حا السيحة  االيسليبلت ا  ؾاع الخلمحت ال  لمة لي  يق اليا ية السيحةيةى م امغحها 11

 
      11513715                  ساعتان       مهاقع أثخية يهنانية رومانية-5

  االااميح   ثاعية اللحمية ايى م يا االييى تا يع ىليى الع ياعؽ اللظل يم  ا ال  يار درا ية تن ييلية ت ليليية ليلعض ال ؾا يع األ
 ىلييىهييشا محإلحييحاة ا الل ييا األة ييا،  مثييا اآلثييحر ال ؾ ييؾدة محلؾةييحت الؾا عيية ايي  ال يي اال الغابييية اكييشلػ م اظ يية النيييؾم ا مضييح  

ىليى اليعياف  ليى  اعليلف ال  يار  مضيح  . اآلثحر اللحمة األخاى اليى تا ع ىلى  نس النياة اال ؾ ؾدة محلسيحةا ال ي حل  الغابي 
اميح تعنسي  ميؽ  يؾاةى ةضيحرعة عليات ايى ال  ي يع ا ثيات    هؼ العاحها ال نؾ ة ليلػ اآلثحر اتظؾرهح  ؽ الع ا النا يؾ 

 . في  اى تلػ النياة
 
 

                11513716                            ساعتان          أثخية فخعهنيةمهاقع  -6
مخيلنة مؽ الع يا  ة حل م  ا هشا ال  ار درا ة شحملة تن يلية لعلد مؽ ال ؾا ع األثاعة اللحمة اليى تا ع اى تحرعخلح ىلى 

 ييؾال مييؽ  لييل اللاليية ال لم يية  ا اللاليية الؾ ييظى  ا اللاليية ال لحثيية  ا الع ييا ال ييحاى االع ييا ال يييرخا محلؾ يي    النا ييؾ 
ات ييي ا درا ييية تليييػ ال ؾا يييع تيييحرعخ ال ؾ يييع ا ه ييييي  اليحرعخيييية اال غاافيييية االعاحهيييا ال ع حرعييية . م  يييا  االؾ ييي  ال بلييي ه الل يييا 

 .منا مؾ ع مالح ا ه ييلح اليحرعخية ااألثاعة حاحت ال لحثة اليى ت   مؤخاا  اي ال نؾ ة لآلثحر ال ؾ ؾدة بلشا ال ؾ ع ااإل
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                11513717                         ساعتان       إدارة السهاقع األثخية و الستاحف -7
،  اليخظييط الع اا ي  االيلم ؾغاااحياحال ال  ار درا ة األ س الاليسية اال يظللحت ال ح ؾ ية ا  ىدارة اآلثيحر االييااث اي  ىطيحر 

مؽ  ؛ال عب  ىخي حص، اكيفية   ا الؾ محلياسيق مع  لحت اإل ؛اكيفية احع الخظط االباامج ل نظ اتا ية اآلثحر االيااث
ا ييح حيايحال ال  ييار درا ية تظبيكييية  لي  معييض ال ؾا يع األثاعيية ال سيييغلة . خيبلل   ييا الل يحن ال خيلنيية اي  ال ييلارس اال  ي يع

درا ييية تظبيكيييية ليييلعض ال ييييحةف العحل يييية  ك يييح م ييي ا ال  يييار  مضيييح   .ال   ييييلا  االيييلعض اآلخيييا الغييييا مسييييغا  ييييحةيح  ا ييييغبل
 .اغياهح ،العاض ال ي ن ا اليخظيط، ا االا حلة،  ،الؾعينة، الللف؛ ام حر يلح محل يحةف ال  لية مؽ ةيا

 

                 11513718                                     ساعتان               اآلثار الغارقة -8
ح ايى  يحلرس الظحل  اى هشا ال  يار ال نيحليؼ ال اتلظية محآلثيحر الغحر ية االييااث الث يحاى الغيحرإ ااآلثيحر الل اعية ا ه يية كيا مال

السيحةة ميع  ياض   يحذج ا مثلية  حل يية ليشلػ، ا هيؼ الي اييحت ال لحثية ال سييخلمة ايى هيشا ال  يحل، ثيؼ حيظياإ ال  يار للرا ية 
 ييزل تييحرعخ   يييؽ بلاميية معااييية اآلثييحر الغحر ييية بؾ يي   يييحم ااييى م ييا بؾ ييي  خييحص، اال  يييي ح اآلثييحر الغحر ييية مسييؾاةا ملحاييية 

 اي لة بلح، ادرا ة ال ظع ال عااحة مالح محل ي ف ال يؾم  محإل ينالرعة، امي يف اآلثيحر اإل نالرعة، ا هؼ ال ظع ال ني نة اال
 . م نيلة اإل نالرعة ااآلثحر ال عااحة مالح م اظ ة كؾم اللكة

 
                 11513719                          ساعتان          (رومانية–يهنانية )مدكهكات  -9

، اا ييخلام الع يبلت ال  ار تيحرعخ الا يؾد االع يبلت بؾ ي   يحم، اال يؾاد الييى  ين  ماليح الع يبلت  يلم ح  حلرس الظحل  اى هشا 
ا يح حيايحال ال  يار  مضيح درا ية  هيؼ ال ؾحيؾ حت الييى هيؾرت  ليى الع يبلت . ايى اليعياف  ليى الع يؾر اليحرعخيية ال خيلنية

ية، كشلػ حللف ال  ار ىلى درا ة الع بلت اليؾ ح ية االاامح ية خيبلف الع ؾر اليحرعخإامللؾالتلح ام حر يلح بلعضلح اللعض م
ال ؾ ؾدة محل ي ف اليؾ ح   الاامح   محإل نالرعة، ا هيؼ ال ؾحيؾ حت اليي     ي   ليليح، ادرا ية  هيؼ الع يبلت ال  ياعة اليي  

 .اليؾ ح   الاامح   محل يحةف العحل ية تا ع للع ا
 

                11513711                           ح يحن           (فخعهنى)ديانة مرخ القجيسة  -02
م ا ال لم ة ام حمع اآلللة ى حياحال هشا ال  ار درا ة النوا اللحا  ا  م ا ال لم ة ا  رت ، ادرا ة   ص الخلق ا

ا ح حياحال درا ة الامزعة اى م ا ال لم ة االا ؾص االوي  . االثؾاليا، ادرا ة ماااز علحدة اآلللة ا   حلهح اتا  حتلح
اللحاية تظؾرا  مؽ   ؾص األهاام ىلى   ؾص اليؾابي  اكيحب ال ؾتى اكيحب الولؾف االبؾامحت اكي  مح هؾ كحلؽ ا  العحلؼ 

ا ي ات علحدتلح ا   ىبحإلححاة ىلى درا ة اواة الؾةلا ية االيعلد ا  م ا ال لم ة ا مثلة مؽ ال عبؾدات الاليسية اليا اآلخا، 
 . محلين يا م ا ال لم ة، ادرا ة النوا اللحا  الخحص مإخاحتؾن االلمح ة اآلتؾ ية ا  رتلح
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                11513711                     ساعتان       السؤثخات البيئية علي السهاقع األثخية -00
ال ؤثاات الظبيعية مثا ال احخ االشه مسيي ا  ؛اع  ا ال  ار درا ة   ؾاع ال ؤثاات البيئية  لى ال ؾا ع األثاعة مؽ خبلل درا ة

تظؾر شلنحت الظاإ اال ؾاهبلت اترثياه يح السيلب   ليى ) ال ؤثاات الل اعة كحليلؾث، االيظؾر ال اح   ا  ،ترثياع ملى ال يحة
ال ؾا ع األثاعة، ااالميلاد الع اا   امح حايج  اي  ميؽ م يحاا ال ييحع ال ؾفيية  يي ية زعيحدة الا يحا السييحة  م ايحطق الييااث اميح 

 ه بحإلحيحاة ىليى زعيحدة اليؾا يل الل يا ا مااايق الخيلمحت كحإل حمية اغياهيح، حايج  اي  ميؽ ميل شيلنحت الظياإ اال ؾاهيبلت ازعيحدة 
ميييؽ السيييحل يؽ بليييشع ال ؾا يييع اتيييرثيا ذليييػ  ليييى در يييحت ال ييياارة االاطؾبييية، اميييحهى ال ليييؾد ال بشالييية لينيييحدى ةيييلاث مثيييا هيييشع 

 .نبلتال  
 

                        11513711                           ساعتان       الفن الكبطي -02
حياحال هشا ال  ار درا ة من لة  ؽ  هؼ مبلمي النؽ الكلظ  اترثاع محلناؾن ال  اعة االيؾ ح ية الاامح ية ا هؼ  شنحل الامؾز 

 اع  ا ال  ار  مضح  . ال سيخلمة في  االيى تغلا  لى   حذج ااية مخيلنة مؽ ما ؾتحت ة اعة اخ بية ا   حل العحج االعغؼ
ح،  م ؾ حت ا ه ييلح اى النؽ الكلظى، اكشلػ اؽ هاح ة الاسيج ادرا ة   حذج لوا مالة ت ليلية ألشنحل ال لارعحت ااألدرا 

مؽ ال يحةف ال  لية االعحل ية، امعااة الس حت الاليسية   بحإلححاة ىلى درا ة األ  حل النخحرعة االيياااؾتح اى النؽ الكلظا 
 .زعيلحلوا مؽ تلػ الناؾن ا احهاهح ارم

 
                11513713                 ساعتان       (عرخ لغهي متأخخ)لغة مرخية قجيسة  -00

م يي ا هييشا ال  ييار اليعاعييف محلع ييا اللغييؾه ال يييرخا اخ حل يي ، ادرا يية لل ؾا ييل مييؽ ةيييا اليل ئيية اطاع يية كيحميية العبلمييحت 
اتعييلد ال خ  ييحت االضيي حلا مر ؾا لييح اال  ييا مر ؾا لييح ااألاعييحل ا  يي حل اإلشييحرة ا داات اليعاعييف االبييلل ااإلحييحاة ال لحشيياة 

مييا اهيييغة ال ييحل مييع اليظبيييق  لييى  مثليية مييؽ الا ييؾص الييي  تا ييع ىلييى الع ييا االغيييا ملحشيياة اال  ييا الغافييية اهييي  األ
اللغؾه ال يرخا مثا لؾةحت ال لاد ا  الع حر ة ابعض البادمحت مثا بادمة األخؾعؽ ا  ة ال ااع بييؽ ةيؾرس ا ي  ابادمية 

 . ان آمؾن 
 

               11513714       ساعتان   ( حجيث ومعاصخ -إسالمى) 2تاريخ وحزارة اإلسكشجرية  -04
حياحال ال  ار درا ة تحرعخ اإل نالرعة ا  الع ؾر اإل بلمية اال لحثة اال عحهاة، االيعياف  ليى   يحرة ال لحاية اي  الع يؾر 

ا  حرة ةابيية  ،ا  حرة مل ية مثا ال احزل اال  ؾر ،اإل بلمية اال لحثة اال عحهاة منا  شنحللح مؽ   حرة دحاية مثا ال سح ل
بحإلحيحاة ا اعلرس ال  ار الا حا الث حا  االي حره ا  ملحاية اإل ينالرعة ايى تليػ النيياات اليحرعخيية،  .مثا األ ؾار اال  ؾن 

 .ىلى درا ة  هؼ اآلثحر ال يلكية مؽ الع ؾر اإل بلمية ال لحثة اال عحهاة ال خيلنة م لحاة اإل نالرعة
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 القجيمالفن السرخي -05
 لى معض  ال لمؼ ال  اه  ؾا ل النؽ نؽ اى م ا ال لم ة اتظبيق م  ا هشا ال  ار درا ة ت ليلية تن يلية لخ حلص ال

االع ؾر  ال لحثةا اللالة ال لم ة اماارا  محللالة الؾ ظى  لل الع ؾر ال خيلنة بللا  مؽ  اىاألمثلة مؽ األ  حل الناية 
مؽ بيؽ الس حت الناية ليلػ الع ؾر ال خيلنة درا ة م حر ة كشلػ حللف ال  ار   ا ا  .ال يرخاة االع ا اليؾ ح ى الاامح ى

كحل احعا ال  ؾرة  لى  لران ال  حبا اال عحبل االلؾةحت االي حثيا مؽ الع ؾر  اآلثحر الثحبية اال ا ؾلةدرا يلح  لى خبلل 
 .لا حذج الناية األخاى ال خيلنة اغياهح مؽ ا

 
 الفن اإلسالمي -06

مؽ خبلل اليعاف  لى ال ؤثاات الخحر ية الي    حياحال هشا ال  ار درا ة الس حت العحمة للنؽ اإل بلم  م نا تن يل
اليحرعخية   بلمى  با الع ؾر  ل   ا  ت نيا النؽ اإل بلم  ا  بلاحي  م نا  حم، ثؼ اليغياات الي  طا ت  لى النؽ اإل

علات ا   ىا ح حياحال ال  ار درا ة  هؼ ال اي حت الناية ا  ؾا لح  با الع ؾر اال لارس الناية الي. ال خيلنة اال ي ح م  ا
 .ح اياات تحرعخية معياة االس حت الخحهة لوا مال

__________________________________________________________________________- 
 

 دكتوراه اإلرشاد السياحي
 المقررات التخصصية األساسية: أوالً 

 
 11513811          ساعتان        حلقة بحث -0

 ،ةل يية الل ييا تييلرع  الظييبلب  ليي  ى ييلاد ار يية  ل ييية اييى شيينا م ييا م ييغا كا ييؾذج إل ييلاد ر ييحلة  ل ييية حيضيي ؽ م ييار
االيعاعيييف محل  ييينلة الل ثيييية، ا هيييلاف الل يييا،  ،ال ؾحيييؾع خيييييحرااتبؾعييي  ال ؾحيييؾ حت داخيييا الل يييا مثيييا ال  لمييية، اكيفيييية 

بحإلحييحاة ىليي  كيفييية ا  يييعااض ال ا عيي  لللرا ييحت السييحم ة ايي   نييس م ييحل م يينلة الل ييا، ااااحيي ، ام ييلدات الل ييا، ااإل
خييييحر إل ا ييح حيييؼ تييلرع  الظحليي   ليي  كيفييية طيياح  اوييحر  لحييلة ايي  م ييحل االرشييحد السيييحةى ت ليييلا  .  يياض اتلخيييص الايييحلج

 . مؾحؾع ر حلة اللكيؾراع معل ذلػ
 
 11513811       ساعتان       سياحة التخاث -2

هي يحم بلرا يحت الييااث ا هيؼ ال اغ يحت العحل يية الييى اع  ا ال  ار درا ة منلؾم اليااث ا  ؾا   ا ه ييي  االيظيؾر الييحرعخى لئل
ك ييح حييلرس ال  ييار منلييؾم  يييحةة اليييااث ا ه ييلييح  لييى مسيييؾى العييحلؼ م يينا  ييحم ا لييى م ييا بؾ يي  خييحص  .علييات ل  ححييي 

اعيظياإ ال  يار  مضيح  ىلي  تايحال الخظيؾات البلزمية ليظيؾعا  ييحةة . اة ؼ  يحةة اليااث مؽ ةاكية السييحةة اللاليية اال  ليية

11513725 

11513726 
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ا يييح حيييلرس الظحلييي   يييلد ميييؽ . ة بليييح اكيفيييية تؾعينليييحميييؽ خيييبلل ت لحيييل اإلمنح يييحت الظبيعيييية اال ضيييحرع ؛الييييااث ايييى م يييا
 .مثا ال اف اال اح حت اليلاعة اغياهح ؛ال ؾحؾ حت اليااثية اليى تخلم اواة  يحةة اليااث اى م ا

 
 ( متقجم)علم الستاحف  -0

ا الع يؾر ا  يؾاع ال ييحةف حياحال ال  ار درا ة م لمة  ؽ منلؾم  لؼ ال يحةف ا  يرت  اتظيؾرع الييحرعخى م ينا ميؾ ز  بي   
 ،ثييؼ حياييحال ال  ييار  داار ااعييحلف ال يييحةف، ا  ييس اإلدارة. ال خيلنيية ا ه ييلييح ادارهييح اييى ة حميية اليييااث الث ييحاى منييا   ؾا يي 

ا يح حيايحال ال  يار  .رداار ال ي يفمياالياغيؼ اإلداره لل ي ف، ا  س العاض ال ي ن ، اتاغيؼ األ  ظة االنعحلييحت ال اتلظية 
ك ح معاض ال  ار  .خبلقيحت ال لاة للعحمليؽ محل يحةف اال اغ حت اللالية اال  لية ال اتلظة محل يحةف اة حمة اليااث  درا ة

  يحذج مخيلنيية مييؽ ال يييحةف العحل ييية اال  لييية اتظؾرهييح االيعيياف  لييى  ةييلث الؾ ييحلا الي اييية ال سيييخلمة اييى م ييحل ال يييحةف 
  . ينحدة مالحاكيفية اإل

 
 قررات االختياريةالم: ثانياً 

 
 (ساعة من مقررات التخصص أو المقررات العامة 11مقررات بإجمالي  9يختار الطالب )

 

 : تخصص الفرعوني واليوناني الرومانيالمقررات  - أ
 
 11513814       ساعتان       (فخعهني)مهاقع أثخية  -0

مييؽ   ييؾر تحرعخييية مخيلنيية ( النا ؾ ييية)ال  يياعة ال لم يية تاكييز اللرا يية اييى هييشا ال  ييار  ليي   ييلد م ييلد مييؽ ال ؾا ييع األثاعيية 
 ؛اد يق اليعاعف بلشع ال ؾا ع ا ه ييلح اليحرعخية ااألثاعة ادرا يلح م نا  ل ي  مي يلم  بللف درا ة تلػ ال ؾا ع م نا تن يل

ا اض  ،حرعة االناية في ح بيالحمؽ خبلل الساد الل يق ل ؾا ع تلػ اآلثحر م ا اللرا ة اال  حر ة لوا  احهاهح اليحرعخية اال ع 
 . للؾهؾل ىلى  يحلج تخلم الل ا العل  ؛اكينة ا يالحا ال عظيحت ااألدلة الع لية مالح ات ليللح ،ح درا ة ت ليلية لوا مال

 
 11513815                                              ساعتان (يهناني روماني)مهاقع أثخية  -2

م  ييا   االاامييح   ا ييع تحرعخلييح ىلييى الع يياعؽ اللظل ييححييلرس الظحليي  اييى هييشا ال  ييار  ييلد م ييلد مييؽ ال ؾا ييع األثاعيية اليييى 
ا هييؼ   االاامييح   ات يي ا درا يية تلييػ ال ؾا ييع   ييحليؼ م ييا اييى الع يياعؽ اللظل يي. ام حر يلييح باغحلاهييح اييى مييبلد اليؾ ييحن ارامييح

ة  ثاعيية ت ليلييية مي لميية ألهييؼ اآلثييحر ال ؾ ييؾدة منييا مؾ ييع مييؽ ةيييا ال ؾ ييع ال غاااييى ح، ادرا يي ييال ؾا ييع األثاعيية منييا ا ليييؼ مال
اعيييلرب الظحليي  اييى هييشا ال  ييار  لييى كيفييية  . ييع األثاعيية ا احهيياهح ال ع حرعيية االنايييةاااأله ييية اليحرعخييية ا هييؼ منؾ ييحت ال ؾ 

 .يحلج م لدة يخلام األدلة األثاعة اى طاح ال ؾحؾ حت ات ليللح االؾهؾل مالح ىلى  ى
 

11513813 
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 11513816          ساعتان          (يهناني روماني -فخعهني )نحت وفشهن صغخي  -0

ت يز بلح النؽ ال  اه ال لمؼ اى الع ؾر النا ؾ ية االع اعؽ  ىحيض ؽ ال  ار درا ة ت ليلية مي لمة  ؽ الناؾن ال غاى الي
 داات الزعايييية اال ليييي  اال  ييييؾهاات اخبلايييي  مييييؽ ا  الز ييييحجا  ال يييياح حت ال خيلنيييية مثييييا النخييييحر ىمي ييييثبل  ايييي  االاامييييح   اليؾ ييييح 

الع اعؽ اليؾ ح   االاامح   اي   ىاكشلػ حياحال ال  ار تظؾر اؽ الي حثيا ال غياة اى النياة النا ؾ ية اا. ال  اؾ حت الناية
العاحهييا الناييية بلييح، ادرا يية ملر يية النييؽ السيينالره ا شيينحللح خيييبلف بيال ييح اكيفييية تظييؾر م ييا امعاايية  ا يي  الي ييحم  ااإل

 .امؾحؾ حتلح، ادرا ة اليؾابي  االع بلت ا اض   حذج للح مؽ ال يحةف ال خيلنة
 
 11513817                       ساعتان        اآلثار الغارقة-4   

الغحرإ ا هؼ   الغحر ة ادار اليؾ سنؾ اى ة حمة اليااث الث حاحلرس الظحل  ا  هشا ال  ار م نا مي لم تظؾر االهي حم محآلثحر 
، اكشلػ درا ة تن يلية ألهؼ الؾ حلا ال لحثة  اال  ل   لي ااإل  ال  اا حت اليى ت   اى هشا الاظحإ  لى ال سيؾى العحل 

 ،حت اآلثحر الغحر ة م  اامسي با درا  ،اي حاحت ال لحثةا هؼ اإل ،اكيفية تظبي لح اى م ا ،ال سيخلمة اى هشا ال  حل
اليظبيق  لى ا ليظؾعا هشا ال  حل،   ؛ ينحدة مؽ الل ا العل اكيفية اإل ،اتظؾعاهح اى ال سي با ،اكيفية اال ينحدة مالح

 .    حل م ا اال ي ح ملحاة اال نالرعةرمعض األمثلة االا حذج اى مؾا ع مخيلنة لآلثحر الغحر ة م
 

 11513818ساعتان                                 ( يهناني روماني -فخعهني)الفن السرخي القجيم -5
 ال  اه  ؾا ل النؽ نؽ اى م ا ال لم ة  حل ة  لى الي ليا ادرا حت ال  حر ة لم  ا هشا ال  ار درا ة مي لمة لخ حلص ال

ا ح حياحال هشا ال  ار درا ة ال بلمي الناية . الع ؾر ال خيلنة اى لى معض األمثلة مؽ األ  حل الناية مع اليظبيق  ال لمؼ
اى ا ال لن ال  اعة ال خيلنة  ىللناؾن ال  اعة األهيلة ا اكيف كح   اميلادا   ،الع اعؽ اليؾ ح   االاامح   ىم ا ا ىا

محلناؾن ال  اعة اى الع ا  علات ى هؼ اليرثياات الي ال  ار  مضح   اعياحال. ال لن اليؾ ح ية مثا اإل نالرعة ا  ااطيس
ميزاج ال ضحرة اال عي لات ال  اعة ال لم ة مغياهح مؽ ال ضحرات األخاى االع اعؽ اليؾ ح   االاامح   إل  النا ؾ 

 . ال عحهاة
 

 11513819                              ساعتان               (عرخ لغهي متأخخ)لغة مرخية قجيسة  -6
الع حر ة ى درا ة تظبيكية لا حذج ا مثلة لا ؾص مي لمة مؽ الع ا اللغؾه ال يرخا مثا لؾةحت ال لاد ام  ا هشا ال  ار 

اعللف ال  ار ىلى درا ة تلػ . ابعض البادمحت مثا بادمة األخؾعؽ ا  ة ال ااع بيؽ ةؾرس ا   ابادمة ان آمؾن 
اعلف . اطاإ تا  يلح ال يرخا ه حت اى الع ا اللغؾ الا ؾص درا ة تن يلية لوا ال ؾا ل اللغؾعة بلح اطاإ كيحمة العبلم

 . د يق  ال  ار ىلى تلرع  الظحل  مؽ خبلل تلػ األمثلة  لى اليظبيق  لى   حذج مؽ   ؾص  خاى ادرا يلح م نا  ل 
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 11513811                 ساعتان                             الجيانة في مرخ القجيسة-7
؛ اع ي ا ال  يار  االااميح   االع ياعؽ اليؾ يح   هشا ال  ار األا   ال خيلنية للمح ية م يا ال لم ية ايى الع يا النا يؾ  حياحال

 ىا ييح تل يي. درا ييحت   لميية لاغاعييحت الخلييق ال يعييلدة االنوييا الييلحا   اييل ال  يياه ال ييلمؼ اكيفييية تظييؾرع  بييا الع ييؾر ال خيلنيية
ال عحبيل ال  ياعة ال خيلنية ااي  ال  ي يع ال  ياى ال يلمؼ  ليى اخييبلف  ىلظ يؾس ايال  حر يحت اللحايية اا ىالضيؾل  لي اللرا ية

اذلييػ مييؽ خييبلل اللرا ييحت الا ييية  ا األثاعيية الييي  دا يي   ليي   ؛االينح ييا بيييؽ ال ييؾه اللحاييية االسيح ييية اال احلزعيية ،الع ييؾر
 .  بحإلححاة ىل  البادمحت االلؾةحت ال خيلنةا  ، لران ال عحبل اال  حبا

 
 11513811             ساعتان              يخ و حزارة مرخ البيدنطيةتار -8

،   هيؼ األميحطاة ااألةيلاث اليحرعخيية الييى  ثيات  ليى م يا ايى الع يا البيز ظي  حلرس الظحل  اى هشا ال  ار م نا تن ييل
االث حفييية، اا يييخلام األدليية اليحرعخييية  ي ييحدمة  ي حعييية االلحاييية ااإلمييؽ الاحةييية اإل ؛اشيينا ال  ي ييع اييى م ييا اييى تلييػ النييياة

مثيا   ؛ا ح حيظاإ ال  ار ىلى درا ة معض ال ؾحؾ حت ال ضحرعة اللحمة اليى ارتلظ  م  ا اى الع يا البيز ظي. ةااألثاع
حاؽ ا ي حر ال سي ية اعلؾر اواة الاهباة ااألدحاة مع اليرايل  لى ذلػ مؽ خبلل درا ة معض اآلثحر البيز ظية االكلظية اى  م

 .مخيلنة اى م ا م نا تن يلى اكيفية ت ليا  احهاهح اليحرعخية اال ضحررعة للؾهؾل ىلى  يحلج
 
 11513811ساعتان       (فخعهنى) مالشرهص السراحبة لسشاظخ الحياة اليهمية فى مرخ القجي -9

ال  حبا اليى تا ع لع ا اللالييؽ حياحال هشا ال  ار درا ة للا ؾص ال  حةلة للعض ماحعا ال يحة اليؾمية خحهة اى 
اهيل ى ا ت  ا اللرا ة  مثلة مياؾ ة مؽ ماحعا الزرا ة االا . مؽ الع اعؽ اللغؾعيؽ ال لمؼ االؾ يط ىال لم ة االؾ ظى  

بحإلححاة ىل  درا ة الا ؾص االيا  حت ال خيلنة ا . اماحعا ال اف اماحعا ذمي األححة  ه الظيؾر ااأل  حك اال يل البا 
اتيض ؽ اللرا ة  مضح  م حر ة لؤل حلي  ال سيخلمة اى اليعبيا اى . ياةة ا بل ة الا ؾص محل اغا ال  حة  للحال  

 .ماحعا ال يحة اليؾمية خحهة اى اللالييؽ ال لم ة االؾ ظى
 

 تخصص اإلسالمي والحديث والمعاصرالمقررات  - ب

 
 11513813                  ساعتان      مهضهعات في الحزارة اإلسالمية -0

االث يحا  االسيح ي  لللالية    ي يح الييحرعخ اإل ىالضيؾل  لي ىتل ي ىميؽ ال ؾحيؾ حت ال ضيحرعة اليي لحياحال ال  ار درا ة العلح
اةحلة العاب ا ه ية كيحبيلؼ اخحهة الالاةحلة ا  ،العحلؼ اإل بلم  ىهؼ مااازهح ا  مثا طاإ الي حرة الباعة االل اعة ا  ؛اإل بلمية

كيييا ميييؽ ال  ييياإ اال غييياب اإل يييبلمييؽ اكيييشلػ ميييبلد  ىدرا ييية ال يييلن اإل يييبلمية ا   حطليييح اييي، ا ال ضيييحرة اإل يييبلميةاييي  تؾثييييق 
 .درا ة معض ائحت ال  ي ع مثا ال ضحة االعل حل االؾالة،  ا معض طل حت ال  ي ع مثا ال اايؾن ا األ للس، 
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 11513814 ساعتان                                                    مهاقع أثخية إسالمية-2
حيايحال هيشا ال  يار درا ية مي لمية ادقي ية ل   ؾ ية ميؽ الا يحذج ال ياؾ ية ميؽ ال ؾا يع اإل يبلمية ال خيلنية م  يا االيي  تي يييز 

ؾا يع الييى حلر يلح الظحلي  ايى هيشا اميؽ  مثلية تليػ ال .  ادرا ة  احهاهح م نا تن يل ،م ا رت مؽ   ؾر تحرعخية مخيلنة
ماظ يية ميييلان ال سييح ل  ؛ماظ يية األزهيا، اماظ يية بييؾالإ، اشييحرع ال عيز، اشييحرع ال ييليلة، ااييى اال ينالرعة ؛ال  يار اييى ال ييحهاة

 .محإل نالرعة
    

 11513815       ساعتان          الفشهن اإلسالمية-0   

مييؽ خيييبلل درا ييية العاحهييا الزخافيييية  ال خيلنييية للنيييؽ   اثيييا تع  يييح  اتن ييييبل  حياييحال هيييشا ال  يييار درا يية النيييؽ اإل يييبلم  م يينا 
 بلمية ال خيلنة اكشلػ درا ية ال يلارس النايية االييرثيا االييرثا بييؽ يحرعخية اإللم ؾرة  حمة اتظؾرهح  با الع ؾر ا   بلماإل

بلم  محل يييحةف العحل ييية ال خيلنيية اعييلرس الظحليي  اييى هييشا ال  ييار  هييؼ م  ؾ ييحت النييؽ اإل يي. تلييػ ال ييلارس معضييلح الييلعض
 . اكيفية ا يخبلص  هؼ الس حت الناية ال  ثلة بلح ا احهاهح ال خيلنة

 
 11513816                              ساعتان    الخط العخبي-4
ا ي حر اإل بلم اال ح ة الخط معل ، ا  ؾحؾ حت مثا خظؾا شل  ال زعاة العابية  با اإل بلمال العلحل مؽ حياحال هشا ال  ار 

ا ح حيؼ درا ة   بلم تظؾعا . هؾ الخط الوؾا  ااأل بلم ال ابث ة ما " األ بلم " ا ال هشع الخظؾا  ؛ن الواعؼآىلي  ليلاعؽ ال ا 
" خط الوؾا  ال  لال  –خط الا عة  –مثا  خط الاسخ  ؛بحإلححاة ىل  األ بلم ال سيخلمة ةحليح  ا الخط العاب   با الع ؾر 

 . يخلامحت كا خط إمع االهي حم م-الظغاال –خط اللحؾا    -خط اليعليق  –الوؾا  ال ابع  –" ضنا ال 
 

 11513817     ساعتان (حديث ومعاصر-عصر عثماني)اقع أثرية مو -5
لع ا اهشا ال  ار درا ة تن يلية ميع  ة لعلد مؽ ال ؾا ع األثاعة اللحمة اى م ا االي  تا ع اى تحرعخلح ىلى  حياحال

ة ىل  ابحالححا  ،امؽ  مثلة ذلػ ال سح ل مظازهح ال ياؾ ة اال خيلنة ااأل بلة العث ح ية محل حهاة االيوحمح العث ح ية ؛العث ح  
ا ح حياحال ال  ار درا ة  لد مؽ ال ؾا ع . درا ة تن يلية ألهؼ ال ؾا ع األثاعة اليى تا ع ىلى تلػ النياة م اظ ي  رشيل ااؾع

ماال محل حهاة ا لد مؽ ال ا رت الخلمية مؽ ذات ثة اال عحهاة مثا ال  ؾر ال لوية أل اة    ل  ا  ؾر اإلاألثاعة ال لح
 . النياة

 
 11513818                               ساعتان       تراث اإلسكندرية -6

ثؼ حاكز ال  ار  لى  ،م ثلة ا  اليؾ سنؾمؼ ال ي لة حياحال ال  ار منلؾم اليااث ال حده االبلمحده مؽ خبلل مؾاثيق األ
مثا   ؾار ال لحاة ا لعة  ححيلحه  ىمؽ الع ؾر ال لم ة االع ؾر الؾ ظ ى نالرعة اللح درا ة اليااث ال حده ل لحاة اإل

 لح   مثا ال  ؾر ال خيلنة اال يحدحؽ اال ،مؽ الع ا ال لحا اال عحها ه بحالححاة ىلى اليااث ال ع حر ا اال  حبا ال خيلنة، 
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ا ح حياحال ال  ار درا ة ال ؾراثحت االيااث . ت نيا هشا اليااث ىالخلمية الي  محزال   حل ة ادار ال حليحت األ ابية ا
 نالرعة مؽ الع ؾر ال خيلنة، اكيفية تظؾعا ال لحاة اال لؾد ال لحثة ال بشالة ل نظ البلمحده ذا الظحمع الخحص م لحاة اإل

 .ليااثاتؾثيق اة حمة ا اض هشا ا
 

    11513819ساعتان                     موضوعات في الحضارة الحديثة والمعاصرة -7
اى الع ا ال لحا االع ا  ه حياحال ال  ار درا ة  مي لمة لعلد مؽ ال ؾحؾ حت ال ضحرعة اليى تاتلط محل  ي ع ال  ا 

 ي حعية االعل ية االث حفية  ي حدمة ااإلالسيح ية ااإلال يحة اتياحال درا ة تلػ ال ؾحؾ حت ال ضحرعة  ؾا   مؽ . ال عحها
اكشلػ الاؾاةى الناية  ، ي حدمةاكيف  حه   اى ت نيا الاغؼ السيح ية ااإل ،ل  ا اى تلػ النياات اليحرعخية االناية

 .  حرات اماحزل ا  ؾر اااحدإ اباؾك املارس اميحةفادرا ة  مثلة مخيلنة لشلػ مؽ  ،االث حفية م  ا

 11513811              ساعتان          التصوير اإلسالمي -8
   بلمحياحال ال  ار درا ة تن يلية ل نلؾم الي ؾعا اإل بلم  م نا  حم، ا كشلػ درا ة ال لارس الناية للي ؾعا اإل

الاليسية اال ؾهاعة  احتخيبلال حم اإحاان، ادرا ة تن يلية ألهؼ الس حت الناية لوا ملر ة ااية، ااإل دم ا اببل ىال خيلنة ا
درا ة ا  ،ا ح حللف ال  ار ىلى درا ة   حذج مخيلنة مؽ ال لارس الناية ا مثلة ألهؼ الناح يؽ منا ملر ة. بيؽ ال لارس الوباه 

 .ال  نؾعة محل يحةف ال خيلنة ال  لية االعحل ية اال   ؾ حت الخحهة ادار الؾثحلقؽ ا   حذج مؽ ماي حت هؤالل الناح ي

 
 مقررات عامة -ج

 11513811       ساعتان      الدياحة الستهاصلة و البيئة -0
السييحةة  ىبحإلحيحاة ىليا ليرثيا ال يلحدل بيؽ الا حا السييحة  االبيئية ، اا(منحليؼ   ح ية)اع  ا ال  ار درا ة السيحةة االبيئة 

درا ية ألهيؼ اليلال )السييحةة البيئيية  ليى ال سييؾى العيحل   ا يح حيايحال ال  يار .  هيؼ  ؾاميا ال يشبا   ؾا ليحا  منلؾملح ؛البيئية
 األه ييةا  ال نليؾم)االسييحةة ال يؾاهيلة ، (م يا)   ليى ال سييؾى ال  لي ةاالسيحةة البيئيي ،(ال ي لمة ا  م حل السيحةة البيئية

ال   ييحت الظبيعيية  ليى ، ا (  يرتلح اتظؾرهيح)ذلػ درا ة ال   يحت الظبيعية اال يازهحت ال ؾمية  ىعضحف ىلا (.  هؼ ال لحدئا 
 .ادارهح ا  تا ية هاح ة السيحةة داخا اللالة  ال سيؾى العحل   اال  ل

 

 115138111             ساعتان      آثار سيشاء و الهاحات -2
اع  ا .  ياحله ية اليحرعخية اال غاافية لوا مؽ الؾاةحت ال  اعة محل  اال الغابية اماظ ة حلرس الظحل  ا  هشا ال  ار األ

 -النااااة -الل اعة - يؾة)ال  ار درا ة تن يلية ألهؼ ال ؾا ع األثاعة اتحرعخلح محلؾاةحت الخ س الاليسية محل  اال الغابية 
 بلمية اآثحر  خاى تا ع للع ؾر إم ح ايلح مؽ آثحر  با اليحرعخ اآثحر اا ؾ ية اعؾ ح ية رامح ية اقلظية ا ( الخحر ة -اللاخلة

ثاعة اللحمة اى الؾاةحت  با ال ؾتى مسيؾة اهيلس االل ؾات اى ااةة الخحر ة امؽ  مثلة ال ؾا ع األ. اال عحهاةال لحثة 
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دحا  ح   كحتاعؽ ا لعة هبلح اللحؽ م زعاة ا   بلمية بؾاةة اللاخلة، ااى ماظ ة  ياحل  اابيط الخحدم املحاة ال  ا اإل
 .  اا ؾن 
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