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ىفؼرسىالمحتووات 

ىالصغحظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالموضوع:

  ح اٌّؼٙذ أٔؾ -

  سؤ٠خ اٌّؼٙذ ٚسعبٌزخ ٚأ٘ذافٗ -

  ألغبَ اٌّؼٙذ ٚاٌذسعبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠ّٕؾٙب -

  ٔظُ اٌذساعخ ثجشاِظ اٌذثٍَٛ اٌخبؿ ٚاٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ -

  ؽشٚه اٌمجٛي ٚٔظبَ اٌم١ذ -

  ٔظبَ اٌذساعخ ثجشٔبِظ اٌذثٍَٛ اٌخبؿ -

  بعغز١شٔظبَ اٌذساعخ ثجشٔبِظ اٌّ -

  ٔظبَ اٌذساعخ ثجشٔبِظ اٌذوزٛساٖ -

  ثشاِظ اٌذثٍِٛبد اٌؼبِخ ٚاٌزطج١م١خ -

  أؽىبَ ػبِخ ٚأزمب١ٌخ -
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ىنذأةىالمطؼدى 

ثزبس٠خ  147أٔؾئ ِؼٙذ اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد األفش٠م١خ ٚدٚي ؽٛك ا١ًٌٕ ثمشاس سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء سلُ 

ػٍٟ ِٛافمخ اٌّغٍظ األػٍٟ ٌٍغبِؼبد  ا  ثٕبءِؼخ أعٛاْ ب١ٌنبف ئٌٟ و١ٍبد ِٚؼب٘ذ ع 0276ِبسط عٕخ  02

ثألغبِٗ  ٠ٚزجٕٟ اٌّؼٙذ الئؾخ ِؼٙذ اٌذساعبد األفش٠م١خ ثغبِؼخ اٌمب٘شح ِٚب ػشمٗ ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ.

رٙذف اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ ٠مذِٙب اٌّؼٙذ ئٌٟ رخش٠ظ وٛادس ِزخققخ فٟ اٌذساعبد األفش٠م١خ فٟ  .اٌّخزٍفخ

َٛ ٚاٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ ٌإلعٙبَ ثؾىً فؼبي ٚدائُ ٌزؾم١ك اٌزٛافً ث١ٓ ِقش ٚأفش٠م١ب ٚرذػ١ُ ٌٍذثِشؽٍخ ا

 .اٌؼاللبد اٌّقش٠خ ٚاٌؼشث١خ ثبٌمبسح األفش٠م١خ 

 

 

ىرؤوظىالمطؼدىوردالتظىوأهدافه

ى(0(ىمادة

ىرؤوظىالمطؼد:

ٚي ؽٛك ا١ًٌٕ ػٍٟ اٌّغزٛٞ سائذح ِٚشعؼ١خ فٟ ِغبي اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد األفش٠م١خ ٚد ِإعغخ أوبد١ّ٠خ

   اإلل١ٍّٟ ٚاٌؼبٌّٟ.

ى(7)ىمادة

ىردالظىالمطؼد:

اٌز١ّض فٟ رمذ٠ُ خذِبد رؼ١ّ١ٍخ ٚثشاِظ ٚأٔؾطخ ِزٕٛػخ ٌزخش٠ظ وٛادس ِزخققخ فٟ اٌذساعبد األفش٠م١خ 

ُ ثبؽز١بعبد اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ٚاإلل١ٍّٟ ٚاإلعٙبَ ثؾىً فؼبي ٚدائ ِٓ ؽٍّخ اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساح ٌٍٛفبء

 ؽٛك ا١ًٌٕ ٚدػُ ع١بعخ ِقش رغبٖ أفش٠م١ب .دٚي ٌزؾم١ك اٌزٛافً ث١ٓ ِقش ٚأفش٠م١ب ٚفٟ اٌمٍت ِٕٙب 

ِخ ذد اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد األفش٠م١خ ٚخفٟ ِغبال ضٌزضاَ ثبٌّؼب١٠ش اٌؼب١ٌّخ ٌٍز١ّٚرزؾمك سعبٌزٕب ِٓ خالي اإل

 اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ. 
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ى(3)ىمادة

ىأهدافىالمطؼد:

ى.تي:اآلىالمطؼدىفيىتتلخصىأهداف

ػذاد أفنً اٌجشاِظ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزذس٠ج١خ ٚاٌجؾض١خ فٟ ِغبي اٌجؾٛس ئ١ّك اٌّؼشفخ ثبٌؾئْٛ األفش٠م١خ ٚرؼ -7

 ٚاٌذساعبد األفش٠م١خ، ٚرط٠ٛش٘ب ثؾىً دائُ، ثّب ٠غؼٍٙب رٛاوت اٌزمذَ اٌؼٍّٟ ػٍٟ ِغزٛٞ اٌؼبٌُ.

ظ ٚاٌخذِبد اٌزٟ ٠مذِٙب اٌّؼٙذ، ٚفٛال ثٙب ئٌٟ األٔؾطخ ٚاٌجشاِٝ ضاَ ثبٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍز١ّض فاالٌز -0

 اٌغٛدح ٚاالػزّبد .

وبد١ّ٠خ اٌزٟ ٠مذِٙب ػذادُ٘ فٟ اٌزخققبد األئٓ ِزخقق١ٓ فٟ اٌؾئْٛ األفش٠م١خ ٚرى٠ٛٓ خشع١١ -3

، ٚاٌمذسح ػٍٟ االعزّشاس فٟ اٌجؾش وج١ش ِٓ اٌزٕبفغ١خ اٌؼب١ٌّخاٌّؼٙذ، ثؾ١ش ٠قجؾْٛ ػٍٟ لذس 

 ٚاٌزؼٍُ ِذٞ اٌؾ١بح .

ئعشاء اٌذساعبد ٚاٌّؾشٚػبد اٌجؾض١خ فٟ اٌّغبالد اٌزٟ رُٙ اٌّغزّغ ٚرغُٙ فٝ رؾم١ك ػاللبد  -4

 أٚصك ث١ٓ ِقش ٚاٌذٚي األفش٠م١خ اٌؾم١مخ .

رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌجؾض١خ ٚاالعزؾبس٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌزذس٠ج١خ اٌزٟ ٠زٛافش ػ١ٍٙب اٌطٍت ِٓ عبٔت  -5

 ش ٚفئبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚاٌمطبع اٌخبؿ .ٔؾطخ اٌّؼٙذ، ٚخبفخ ِٓ عبٔت ِقأاٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ 

عٙبَ اٌّغزّش فٟ رط٠ٛش ٚاإل ٌنّبْ اعزّشاس اسرجبهُٙ ثأٔؾطخ اٌّؼٙذ،، ِزبثؼخ ؽئْٛ اٌخشع١١ٓ -6

 لذسارٗ .

ؽمبئُٙ أرؼ١ّك اٌٛػٟ اٌّقشٞ ثأ١ّ٘خ االٔزّبء األفش٠مٟ، ٚرؾغ١ٓ اٌقٛسح اٌّزجبدٌخ ث١ٓ اٌّقش١٠ٓ ٚ -1

 ش٠خ ٚاٌؼشث١خ ثبٌمبسح األفش٠م١خ .فبسلخ ، ٚرذػ١ُ اٌؼاللبد اٌّقاأل
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ىوحػقىالمطؼدىأهدافهىاألدادوظىبالودائلىالتالوظ: 

 األفش٠م١خ ّإرّشاد ٚئعشاء اٌجؾٛس ٚاٌذساعبداٌذسٚط ٚاٌّؾبمشاد ٚؽٍمبد إٌمبػ ٚاٌ رٕظ١ُ - أ

 ؽشاف ػ١ٍٙب .ٛع١ٙٙب ٚاإلٚر     

 ٔؾش اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌخبفخ ثبٌمبسح األفش٠م١خ . - ة

 فٟ اٌؾئْٛ األفش٠م١خ. ٗٚأدٚارٌجؾش اٌؼٍّٟ رٛف١ش ٚعبئً ا - د

٠ٓ ٠زُ ئ٠فبدُ٘ ِٓ لجً ا١ٌٙئبد ٚاٌّإعغبد ٚاٌّقبٌؼ اٌؾى١ِٛخ ٚرٛع١ُٙٙ ئٌٟ زرذس٠ت اٌف١١ٕٓ اٌ - س

 اٌذٚي األفش٠م١خ.

 رٕظ١ُ ثؼضبد ػ١ٍّخ ٌٍذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ثبٌذٚي األفش٠م١خ . - ط

ٌٍؾقٛي ػٍٟ اٌذسعبد اٌؼ١ٍّخ ، اعزمذاَ أوجش ػذد ِٓ اٌطالة األفبسلخ ٌٍذساعخ فٟ اٌّؼٙذ  - ػ

 ٚرذس٠ت أوجش ػذد ِٓ اٌذاسع١١ٓ أٚ اٌّزذسث١ٓ األفبسلخ فٟ دٚساد رذس٠ج١خ ٌّذد ِؾذدح.

 

ى(4مادة)

 األقدامىالطلموظىوالتخصصاتىاألكادوموظ:

 ٠نُ اٌّؼٙذ عزخ ألغبَ ػ١ٍّخ رنُ ػذد ِٓ اٌزخققبد األوبد١ّ٠خ ٟ٘ :

 شاف١ب ثؾش٠خ (عغ –)عغشاف١ب هج١ؼ١خ  قسن الجغرافيا :  -7

 ؼبفش ٚؽذ٠ش(ِربس٠خ  –ربس٠خ ئعالِٟ  –) ربس٠خ لذ٠ُ  قسن التاريخ : -0

 الزقبد( –) ع١بعخ      قتصاد:قسن السياسة واإل -3

 صمبف١خ (أٔضشثٌٛٛع١ب  –أٔضشثٌٛٛع١ب اعزّبػ١خ  –) أٔضشثٌٛٛع١ب هج١ؼ١خ  قسن األنثربولوجيا: -4

 ث١خ ( دساعبد أد –) دساعبد ٌغ٠ٛخ  قسن اللغات األفريقية: -5

 (ع٠ٛخ اسد ِٛ –ِٛاسد ِبئ١خ  –اسد أسم١خ ِٛ –ِٛاسد ؽ١ٛا١ٔخ  –ِٛاسد ٔجبر١خ ) قسن الووارد الطبيعية : -6

 ٠ٚغٛص رأع١ظ ألغبَ ػ١ٍّخ عذ٠ذح، ٚرٌه ٚفك ٌٍمٛاػذ إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب ثمبْٔٛ رٕظ١ُ اٌغبِؼبد.

 

ى(5)ىمادة
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ىالدرجاتىالطلموظىالتيىومنحؼاىالمطؼد: 

ٟ اٌذساعبد األفش٠م١خ ِٚذرٗ ػبَ ٚاؽذ ػٍٟ فق١ٍٓ دساع١١ٓ، ٟٚ٘ دثٍَٛ رطج١مٟ ف  م:العادرجة الذبلوم  -7

 غ١ش ِإً٘ ٌٍزغغ١ً ٌذسعزٟ اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ.

 فٟ اٌذساعبد األفش٠م١خ ِٚذرٗ ػبَ ٚاؽذ ٚ٘ٛ اٌّإً٘ ٌذسعخ اٌّبعغز١ش.  ص:درجة الذبلوم الخا -0

 بد ثبأللغبَ اٌؼ١ٍّخ ٌٍّؼٙذ. فٟ اٌذساعبد األفش٠م١خ فٟ أؽذ اٌزخقق  :درجة الواجستير -3

 فٟ اٌذساعبد األفش٠م١خ فٟ أؽذ اٌزخققبد ثبأللغبَ اٌؼ١ٍّخ ٌٍّؼٙذ.   :دكتوراه الفلسفةدرجة  -4

ى(6مادة)

 :نظامىالدرادظ

اٌطبٌت  ٠ذسعٗ رزُ اٌذساعخ ثبٌّؼٙذ ٚفمب ٌٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح ، ٚثبٌٕغجخ ٌٍّمشساد اٌذساع١خ ٠زشاٚػ ِب  -7

 عبػخ ِؼزّذح وؾذ ألقٟ . 75عبػبد ِؼزّذٖ وؾذ أدٟٔ ،  9اٌذساعٟ اٌٛاؽذ ث١ٓ أعجٛػ١ب فٟ اٌفقً 

ٍَٛ ٌّج١ٓ فٟ ؽشٚه ِٕؼ دسعبد اٌذث٠ٚزُ رؾذ٠ذ اٌّزطٍجبد اٌذساع١خ ٌىً دسعخ ػ١ٍّخ ػٍٟ إٌؾٛ ا  -0

 . حاٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٚ

 

ى(7مادةى)

 ذروطىالػبولىونظامىالػودى:

ٌغٕخ  ٠ٚ49مجً اٌّؼٙذ خش٠غٟ اٌغبِؼبد اٌخبمؼخ ٌٍمبْٔٛ  ٠ؾذد ِغٍظ اٌّؼٙذ ع١بعخ اٌمجٛي ع٠ٕٛب، -7

 ِٚب٠ؼبدٌٙب فٟ اٌزخققبد اٌزٟ ٠ؾذد٘ب اٌّغٍظ ثٕبء ػٍٟ الزشاؽبد ِغبٌظ األلغبَ ٟٚ٘ :  َ 7910

 -قسن الجغرافيا:

 ٠مجً خش٠غٟ ألغبَ اٌغغشاف١ب ِٓ و١ٍخ ا٢داة ٚاٌزشث١خ . -

 عبِؼخ األص٘ش . – خش٠غٟ لغُ اٌغغشاف١ب ِٓ و١ٍخ اٌذساعبد اإلٔغب١ٔخ -

 خش٠غٟ و١ٍخ اٌزخط١و اإلل١ٍّٟ ٚاٌؼّشأٟ.  -

 ألغبَ اٌزخط١و اإلل١ٍّٟ ٚاٌؼّشأٟ ثى١ٍبد إٌٙذعخ. -

 قسن التاريخ:

 ٠مجً ألغبَ اٌزبس٠خ ٚاٌؾنبسح ِٓ اٌغبِؼبد اٌّقش٠خ أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب .  -
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 خش٠غٟ و١ٍخ ا٢صبس ٚؽؼجخ ا٢صبس ثى١ٍخ ا٢داة.  -

 ٚسٚث١خ لذ٠ّخ(أؽؼجخ دساعبد  –صبس آٔب١ٔخ ٚاٌالر١ٕ١خ ) ؽؼجخ ربس٠خ ٚخش٠غٟ ألغبَ اٌذساعبد ا١ٌٛ -

 خش٠غٟ و١ٍخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثغبِؼخ األص٘ش اٌؾش٠ف لغُ اٌزبس٠خ .  -

 خش٠غٟ ألغبَ اٌزبس٠خ ثى١ٍبد اٌزشث١خ . -

 قتصاد:قسن السياسة واإل

 ر١خ ، أٚ ِب٠ؼبدٌٙب :٠مجً خش٠غٟ اٌى١ٍبد ا٢ -

  لزقبد ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ فٟ اٌغبِؼبد اٌّقش٠خإلألغبَ ا –ٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ لزقبد ٚا٠مجً خش٠غٟ و١ٍخ اإل -

 خش٠غٟ و١ٍخ اٌزغبسح . -

 خش٠غٟ و١ٍبد اٌؾمٛق . -

 خشٞ .ػالَ ثبٌى١ٍبد األػالَ ٚألغبَ اإلخش٠غٟ و١ٍبد اإل -

 لزقبد صساػٟ (ئخش٠غٟ و١ٍبد اٌضساػخ ) -

 ِش٠ى١خ )اٌزخققبد إٌّبظشح(خش٠غٟ اٌغبِؼبد األ -

 اٌؾشهخ . خش٠غٟ و١ٍخ -

 سثغ عٕٛاد .خش٠غٟ اٌى١ٍبد اٌؼغىش٠خ اٌّؼبدٌخ ٔظبَ األ -

 خش٠غٟ ألغبَ اٌفٍغفخ ثى١ٍبد ا٢داة .  -

 نثربولوجيا:قسن األ

 اٌفٍغفخ  –ػٍُ االعزّبع  –ػٍُ إٌفظ  –٠ٚمجً خش٠غٟ و١ٍبد ا٢داة ألغبَ : أٔضشثٌٛٛع١ب  -

 صبس ثى١ٍبد ا٢داة.صبس ٚألغبَ ا٢و١ٍبد ا٢ -

 ت األعٕبْ ٚاٌق١ذٌخ .و١ٍبد اٌطت ٚه -

 و١ٍبد اٌؼٍَٛ ألغبَ : اٌؾ١ٛاْ ٚاٌغ١ٌٛٛع١ب . -

 ٌزطج١م١خ .او١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ ٚاٌفْٕٛ  -

 عزّبع س٠فٟ .ئو١ٍبد اٌضساػخ لغُ  -

 صبس .ػالَ ِٚؼب٘ذ ا٢و١ٍبد ِٚؼب٘ذ اٌخذِخ االعزّبػ١خ ٚألغبَ اٌٍغبد ٚو١ٍبد اإل  -

 و١ٍبد اٌزخط١و اٌؼّشأٟ . -

 ػٍُ إٌفظ( –اٌفٍغفخ  –عزّبع َ )اإلو١ٍبد اٌزشث١خ ألغب -
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 خققبد إٌّبظشح (زِش٠ى١خ )اٌاٌغبِؼخ األ - 

 و١ٍخ إٌٙذعخ )لغُ اٌؼّبسح ( -

 

 قسن اللغات األفريقية :

 اٌٍغخ اٌؼشث١خ ، ِٚب ٠ؼبدٌٙب. –اٌٍغبد ٚاٌزشعّخ  –داس اٌؼٍَٛ   –ٌغٓ ٚرمجً خش٠غٟ و١ٍبد ا٢ -

 صبس ٚاٌذساعبد اإلٔغب١ٔخ ِٚب ٠ؼبدٌٙب . خش٠غٟ ألغبَ اٌٍغبد ثى١ٍبد ا٢داة ٚوزٌه ا٢ -

 ألغبَ اٌٍغبد ثى١ٍخ اٌزشث١خ .  -

 ػالَ . و١ٍبد اإل -

 

 قسن الووارد الطبيعية :

 صساػخ   –ػٍَٛ   –هت ث١طشٞ   –ف١ذٌخ   –هت أعٕبْ   –٠ٚمجً خش٠غٟ اٌى١ٍبد اٌؼ١ٍّخ: هت  -

 (سؽبد اٌضساػٟ عزّبع اٌش٠فٟ ٚاإللزقبد اٌضساػٟ ٚاإلإل) ػذا ألغبَ ا

 ٕٙذعخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌجزشٚي ٚاٌزؼذ٠ٓ ٚاٌف١ٕخ اٌؼغىش٠خ .اٌخش٠غٟ و١ٍبد  -

 ) لغُ اٌؼّبسح ( خش٠غٟ و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ -

 خش٠غٟ و١ٍخ اٌزخط١و اٌؼّشأٟ . -

 خش٠غٟ و١ٍخ اٌزشث١خ )اٌمغُ اٌؼٍّٟ (          -

 لزقبد إٌّضٌٟ .خش٠غٟ و١ٍبد اإل -

 قخخزخز سأٞ اٌّغبٌظ اٌّأثؼذ  خشٞأ٠غٛص ٌّغٍظ اٌّؼٙذ لجٛي رخققبد  -0

ٚساق ك ػ١ٍٗ اٌؾشٚه اٌّؼٍٕخ ثزمذ٠ُ األٌزؾبق ثبٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚرٕطج٠مذَ اٌطبٌت اٌزٞ ٠شغت فٟ اإل -3

 داسح اٌذساعبد اٌؼ١ٍب فٟ اٌّٛػذ اٌّؾذد ٟٚ٘ :اٌّطٍٛثخ إل

  اٌؾٙبدح اٌّؼزّذح 

  اٌّٛلف ِٓ اٌزغ١ٕذ 

  ًِّٛافمخ عٙخ اٌؼ 

  ز١فبء وبفخ ث١بٔبرٙبعئثؼذ  ٌزؾبقئاعزّبسح 

   ػذد عذ فٛس ؽخق١خ ؽذ٠ضخ 
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ٚلبد ٌزؾبق ٌٍذثٍَٛ اٌخبؿ ِشر١ٓ فٟ اٌؼبَ، لجً ثذا٠خ وً فقً دساعٟ، فٟ األ٠ٚجذأ رمذ٠ُ أٚساق اإل

 اٌّؼٍٓ ػٕٙب .

لغبَ اٌؼ١ٍّخ ٚئػذاد لبئّخ ثبٌّمج١ٌٛٓ داسح اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثاسعبي اٌج١بٔبد اٌخبفخ ثبٌطالة ئٌٟ األئرمَٛ  -4

 ٠زُ اػزّبد٘ب ِٓ ِغٍظ اٌّؼٙذ.

٠غزبص اٌطبٌت ِب ٠غش٠ٗ اٌمغُ اٌّخزـ ِٓ ِمبثالد ؽخق١خ  ٌٍزؾمك ِٓ ؽغٓ اعزؼذادٖ ٌٍذساعخ ٚاٌجؾش  -5

 اٌؼٍّٟ ٚفمب ٌغ١بعخ اٌمجٛي ثبٌّؼٙذ .

فٟ ؽبٌخ لجٛي اٌطبٌت ػ١ٍٗ عذاد اٌشعَٛ اٌذساع١خ اٌّمشسح ػ١ٍٗ فٟ ِٛػذ غب٠زٗ أعجٛػبْ ؽزٟ ٠ؼزجش  -6

 ال ثؼذ عذاد اٌشعَٛ اٌذساع١خ اٌّغزؾمٗ ػ١ٍٗ . ئٌٗ ٔٙبئ١ب ٠ٚم١ذ ، ٚال ٠ؼزجش اٌطبٌت ِم١ذ لجٛ

٠غٛص ٌّغٍظ اٌّؼٙذ، ثٕبء ػٍٟ الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزـ، أْ ٠غّؼ ٌطالة اٌّم١ذ٠ٓ فٟ ثشٔبِظ  -1

٠ف١ذ  ٟ ِبِّبصً فٟ و١ٍخ اخشٜ ثذساعخ أٞ ػذد ِٓ اٌّمشساد ٚدخٛي اِزؾبٔٙب ٚاٌؾقٛي ِٓ اٌّؼٙذ ػٍ

 عز١بص ٘زٖ اٌّمشساد ثٕغبػ ٚػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ثىً ِمشس .ئ

بٟٔ ِٕٙب ٌزغغ١ً اٌّمشساد ٚي ٚاٌضعجٛػبْ األ٠خقـ األ ِذح اٌفقً اٌذساعٟ عجؼخ ػؾش أعجٛػب   -8

 داء االِزؾبٔبد.عجٛػبْ ألأعجٛػب ٌٍذساعخ اٌفؼ١ٍخ ٚأػؾش  ٚصالصخ

ىوقفىالػودى:ىى -9

لزشاػ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزـ ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب أْ ٠ٛلف ل١ذ ئ٠غٛص ٌّغٍظ اٌّؼٙذ ثٕبء ػٍٟ 

 04دوزٛساٖ( ٌّذد ال رض٠ذ فٟ ِغّٛػٙب ػٓ  –ِبعغز١ش –اٌطبٌت اٌّم١ذ ثبٌذساعبد اٌؼ١ٍب )دثٍَٛ 

شاد ِذ اٌم١ذ ٚرٌه فٟ ؽٙشا ٚثؾشه أْ ٠ىْٛ ئ٠مبف اٌم١ذ خالي ِذح اٌزغغ١ً اٌّمشسح ١ٌٚظ فٟ فز

 ر١خ:٢اٌؾبالد ا

 ذ اٌزغ١ٕ -7

 عبصح ِشافمخ اٌضٚط أٚ اٌضٚعخ أ -0

 داسٖ اٌطج١خ ثبٌغبِؼخ اٌّشك ثؾشه رمذ٠ُ ؽٙبدح هج١خ ِؼزّذح ِٓ اإل  -3

 سػب٠خ اٌطفً ثبٌٕغجخ ٌٍطبٌجبد فمو  -4

 ِشافمخ اٌٛاٌذ٠ٓ ٌٍؼالط ثبٌخبسط  -5

 ؽبالد أخشٜ ٠مجٍٙب ِغٍظ اٌّؼٙذ   -6

 ٚفٟ ع١ّغ اٌؾبالد ػٍٟ اٌطبٌت رمذ٠ُ اٌّغزٕذاد اٌذاٌخ ػٍٟ رٌه.
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ىإلعاءىالػود 

 :وتمىإلعاءىقودىالطالبىفيىالحاالتىاآلتوظ

 الئؾخ.ٍِزؾبْ اٌّمشسح هجمب ٌرغبٚص ػذد فشؿ اإل -7

 أمطبػٗ ػٓ اٌذساعخ دْٚ ػزس ِمجٛي ٌّذح ػبَ دساعٟ. -0

 ٌشعَٛ اٌذساع١خ اٌزٟ رؾذد٘ب اٌٍٛائؼ ٚاٌمشاساد.اػذَ ل١بِٗ ثغذاد  -3

 ش دٚس٠خ ِمذِخ ِٚٛلؼخ ِٓ اٌغبدح اٌّؾشف١ٓ.ئرا صجذ ػذَ عذ٠خ اٌطبٌت أٚ رؼضشٖ فٟ صالصخ رمبس٠ -4

 ئرا ٌُ ٠ؾقً ػٍٟ اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ خالي اٌّذح إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب. -5

 ثطٍت إلٌغبء ل١ذٖ. رمذَ -6

ىالػود:ىرادةإى-01

ػبدح ل١ذٖ ٚلفب ٌٍؾشٚه ئْ ٠زمذَ ِٓ عذ٠ذ ثطٍت أرا أغؾت هبٌت ِٓ اٌذساعخ ٚؽطت ل١ذٖ ، فٍٗ ئ -7

 اٌّؼٍٕخ فٟ ؽ١ٕٗ . 

خش غ١ش اٌّٛمٛع اٌزٞ ؽطت آل١ذٖ ِٓ عذ٠ذ فٟ ِٛمٛع  حػبدئاٌطبٌت ، ٠غٛص  را ؽطت ل١ذٖئ -0

 أصٕبء رغغ١ٍٗ ٚٚفمب ٌٍؾشٚه اٌّؼٍٕٗ فٟ ؽ١ٕٗ . ل١ذٖ

ػبدح اٌزغغ١ً فٟ ِٛمٛع اث ٠غٛص ٌٍطبٌت فٟ ثؼل اٌؾبالد اٌزٟ ال ٠ٕٟٙ ف١ٙب سعبٌزٗ اٌؼ١ٍّخ -3

 وضش ِٓ ؽطت اٌم١ذ .ٟ األغٍظ اٌّؼٙذ ٚرٌه خالي ػبَ ػٍخش ثؼذ ِٛافمخ ِغٍظ اٌمغُ ِٚآ

 تحوولىالػود:ى-77

 ِب ٠ٍٟ :  حـ ِغب٠ش داخً ٔفظ اٌمغُ ِغ ِشاػبٌٟ رخقئ٠غٛص لجٛي رؾ٠ًٛ اٌم١ذ ِٓ رخقـ 

 أْ ٠ٕطجك ػ١ٍٗ ؽشٚه اٌمجٛي اٌخبفخ ثبٌزخقـ اٌغذ٠ذ . -7

 صِخ ٌٍزخقـ اٌّشاد اٌزؾ٠ًٛ ئ١ٌٗ .عز١بص اٌّزطٍجبد اٌزى١ٍ١ّخ اٌالئ -0

 

ىلدبلومىالخاصىوالماجدتورىوالدكتوراهى:نظمىالدرادظىببرامجىا

ىأوالى:ىنظامىالدرادظىبالدبلومىالخاصى:

ى(8)ىمادة
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ػٍٟ  ٠ؾزشه فٟ ل١ذ اٌطبٌت ٌٍؾقٛي ػٍٟ اٌذثٍَٛ اٌخبؿ فٟ اٌذساعبد األفش٠م١خ أْ ٠ىْٛ ؽبفال    -7

ٍّٟ ؽذٞ اٌغبِؼبد اٌّقش٠خ أٚ ػٍٟ دسعخ ِؼبدٌخ ٌٙب ِٓ ِؼٙذ ػئدسعخ ا١ٌٍغبٔظ أٚ اٌجىبٌٛس٠ٛط ِٓ 

ؽز١بعبرٗ وً ػبَ ثؼذ أخز سأٞ ِغبٌظ إل ٙذ ؽشٚه اٌمجٛي ٚفمب  خش ِؼزشف ثٗ، ٠ٚؾذد ِغٍظ اٌّؼآ

 األلغبَ فٟ اٌزخققبد اٌّطٍٛثخ .

ِذح اٌذساعخ ٌٍؾقٛي ػٍٟ اٌذثٍَٛ اٌخبؿ ػبَ عبِؼٟ ٚاؽذ، ٚ٘ٛ اٌّإً٘ ٌٍزغغ١ً ٌذسعخ اٌّبعغز١ش،  -0

ٌزٟ رىْٛ عجٛػ١خ اٌّؼزّذح فٟ وً ِمشس ٚااأل خ ٌٍذثٍَٛ اٌخبؿ ٚػذد اٌغبػبدرٛصع ِمشساد اٌذساع

عبػبد ِمشساد  9عجبس٠ٗ  ٚئعبػٗ ِمشساد  07ػٍٟ فق١ٍٓ دساع١١ٓ ِٕٙب  حعبػٗ ِؼزّذ 32ثٛالغ 

 لغبَ اٌّؼٙذ اٌّخزٍفٗ .ٚرٌه أل ٗخز١بس٠ئ

خزجبس اٌزؾش٠شٞ فٟ ٔٙب٠خ اٌفقً % ِٓ اٌذسعخ ٌإل12ِزؾبٔبد ثٛالغ رٛصع اٌذسعبد اٌزٟ رخقـ ٌإل -3

ػّبي اٌفق١ٍخ ِٓ ثؾٛس ٚاخزجبساد ؽف١ٙخ ٚغ١ش رٌه ِٓ األٔؾطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ، % ٌأل32اعٟ ٚ اٌذس

ٚرٌه ف١ّب ػذا ِمشساد لبػخ اٌجؾش ٚاٌزذس٠جبد اٌّؼ١ٍّخ ٚا١ٌّذا١ٔخ، ٠ىْٛ رم٠ُٛ رؾق١ً اٌطالة ف١ٙب 

 % ٌٍؾفٛٞ ٚأػّبي اٌغٕخ .52خزجبس اٌزؾش٠شٞ ٚ % ٌإل52

% ، ٠ٚغشٞ 12أٞ ِمشس دساعٟ ٌُ ٠ؾمك ٔغجخ ؽنٛس ف١ٗ لذس٘ب ِزؾبْ ٠ؾشَ اٌطبٌت ِٓ اٌزمذَ إل  -4

ِزؾبْ ثٕبء ػٍٟ رمش٠ش ِٓ اإل ١خ. ٠ٚىْٛ ؽشِبْ اٌطبٌت ِٓ دخٛيرٌه ػٍٟ ع١ّغ اٌّمشساد اٌذساع

ّغٍظ اٌّؼٙذ ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ  ثٚثّٛافمخ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب  ؽبهخ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزـئعزبر اٌّبدح ٚأ

 ِزؾبْ .فشؿ دخٛي اإل فٟ ٘زا اٌّمشس ٚرؾغت ػ١ٍٗ فشفخ ِٓعجب ا٠ؼزجش اٌطبٌت س

ِزؾبْ فٟ اٌذثٍَٛ اٌخبؿ، ٠ٚؼزجش وً ِٓ دٚس ٠ٕب٠ش ٚدٚس ١ٔٛ٠ٗ فشفخ ٠ّٕؾٓ اٌطبٌت فشفز١ٓ ألداء اإل -5

ٚ ِمشس٠ٓ، أٌٟٚ فٟ ِمشس را سعت اٌطبٌت فٟ اٌفشفخ األئب١ٔخ ، ٚصٌٟٚ، ٠ٚؼزجش اِزؾبْ عجزّجش فشفخ أ

ْ ف١ّب سعت ف١ٗ فٟ اٌفشفخ اٌضب١ٔخ، ٠ٚؾقً ػٍٟ اٌذسعبد اٌفؼ١ٍخ. ٠ٚغٛص اٌغّبػ ِزؾب٠ؾك ٌٗ أداء اإل

ِزؾبْ ٌٟٚ أْ ٠إدٞ اإلِزؾبْ اٌفشفخ األئداسح اٌّؼٙذ ثؼزس ِمجٛي ػٓ ػذَ دخٛي ٌٍطبٌت اٌزٞ ٠زمذَ إل

 ٚرشفذ ٌٗ دسعبرٗ اٌفؼ١ٍخ، ٠ٚمجً اٌؼزس ػٓ فقً دساعٟ ٚاؽذ، فٟ ع١ّغ اٌّٛاد فٟ اٌفشفخ اٌضب١ٔخ،

 .ؼٙذ ٠ؼبًِ ِؼبٍِخ اٌطبٌت اٌشاعتٚفٟ ؽبٌخ رغ١ت اٌطبٌت ثذْٚ ػزس أٚ ثؼزس غ١ش ِمجٛي ِٓ ِغٍظ اٌّ

اٌطبٌت اٌشاعت فٟ أوضش ِٓ ِمشس٠ٓ دساع١١ٓ فٟ اٌذثٍَٛ اٌخبؿ ٠ؼ١ذ اٌؼبَ اٌذساعٟ ف١ّب سعت ف١ٗ فمو  -6

 َ اٌخبؿ.٠ٚٛؾطت ل١ذ اٌطبٌت ثؼذ ػب١١ِٓ دساع١١ٓ ئرا ٌُ ٠ؾقً ػٍٟ اٌذثٍ

ؾنٛس اٌّمشسح، ال٠غٛص ٌٗ ِزؾبْ فٟ ِمشس أٚ أوضش ٌؼذَ اعز١فبء ٔغجخ اٌٌت اٌّؾشَٚ ِٓ دخٛي اإلاٌطب -1

( 72ٚسد ثبٌجٕذ ) ال ثؼذ اعز١فبء ٔغجخ اٌؾنٛس اٌّمشسٖ فٟ اٌؼبَ اٌزبٌٟ ِغ ِشاػبح ِبئِزؾبْ دخٛي اإل

 ثؾأْ ئٌغبء اٌم١ذ.
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ْ لً ٠ٚىٛ% ػٍٟ األ62ِبدح ػٍٟ ٠ؾزشه ٌٕغبػ اٌطبٌت فٟ اٌذثٍَٛ اٌخبؿ أْ ٠ىْٛ ؽبفً فٟ وً  -8

 :ٗر١ٔبعؼ اٌطبٌت ثأؽذ اٌزمذ٠شاد ا٢

 

 % فأوضش92 ِّزبص

 %92% ئٌٟ ألً ِٓ 82ِٓ  ع١ذ عذا

 %82% ئٌٟ ألً ِٓ 12 ع١ذ

 %12% اٌٟ ألً ِٓ 62ِٓ  ِمجٛي

 

 ٠ٓ:% ِٓ ِغّٛع اٌذسعبد ٠ٚمذس ثأؽذ اٌزمذ٠ش62را ؽقً فٟ أٞ ِمشس ػٍٟ ألً ِٓ ئ٠ٚؼزجش اٌطبٌت ساعجب 

 .%62لً ِٓ أ% اٌٟ 42مؼ١ف ِٓ  -

 .% 42لً ِٓ أ مؼ١ف عذا   -

ى(9)ىمادة

 :المطدلىالتراكمي

 ٘ٛ ِزٛعو دسعبد ع١ّغ اٌّمشساد اٌزٟ دسعٙب اٌطبٌت ؽزٟ ربس٠خ ؽغبة اٌّؼذي.

 

 حساب الوعذل التراكوي:

 رٟ: غت اٌّؼذي اٌزشاوّٟ ػٍٟ إٌؾٛ ا٠٢ؾ

 عبػبد ٘زا اٌّمشس.  ( (Xفٟ اٌّمشسؽغبة ٔبرظ مشة اٌذسعخ اٌزٟ ؽقً ػ١ٍٙب اٌطبٌت  - أ

 ١غ اٌّمشساد اٌزٟ دسعٙب اٌطبٌت.ّ)أ( ثبٌٕغجخ ٌغ عّغ ٔٛارظ اٌنشة اٌّؾبس ا١ٌٙب فٟ  - ة

 لغّخ ِغّٛع إٌٛارظ اٌّؾبس ا١ٌٙب فٟ )ة( ػٍٟ ِغّٛع عبػبد اٌّمشساد اٌزٟ دسعٙب اٌطبٌت.  -ط

 شح )د(.٠ىْٛ اٌّؼذي اٌزشاوّٟ ٘ٛ ٔبرظ ػ١ٍّخ اٌمغّخ اٌّٛمؾخ فٟ اٌفم - د

 

 رىْٛ رمذ٠شاد اٌطبٌت فٟ اٌّمشس ٚفٟ اٌّؼذي اٌزشاوّٟ هجمب ٌّب ٘ٛ ِج١ٓ:
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ى

ى

ى

ى

 اٌزمذ٠ش اٌشِض ٠مبثٍٙب ِٓ ٔمبه ِب اٌذسعخ فٟ اٌّمشس

92-722 5 A ِّزبص 

 ع١ذ عذا B 4 92لً ِٓ أاٌٟ  82

 ع١ذ C 3 82لً ِٓ أاٌٟ  12

 ِمجٛي D 0 12لً ِٓأاٌٟ  62

 ساعت F 7 62لً ِٓ أ
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ىالمػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالدبلومىالخاص 
تكود الوقررات بوضع الرهز الكودي للقسن القائن بالتذريس يليه الرهز الذال علي شعبة 

لوقررات  055لوقررات الذبلوم,  055التخصض ثن الرقن الذال علي هستوي الوقرر )

 قرر في خانتي اآلحاد والعشراتلوقررات الذكتوراه( ويوضع رقن الو 055الواجستير, 

ىالخاصالدرادوظىلدرجظىالدبلومىىالمػررات
 قدمىالجعرافوا ى-0

 

 نهع المقرر المقررات الدراسية الكهد
عدد الداعات 

 / أسبهع

عدد الداعات 
 المعتمدة

       ساعة( 21( مقررات إجبارية )1)    

 3 3 إجباري  الجغرافيا الطبيعية ألفريقيا    105جغر 

 3 3 إجباري  الجغرافيا االقترادية ألفريقيا    105ر جغ

 3 3 إجباري  جغرافية الدكان في أفريقيا    103جغر 

 3 3 إجباري  جغرافية العمران في أفريقيا    105جغر 

 5 5 إجباري  الجغرافيا الدياسية إلفريقيا    101جغر 

 3 3 إجباري  قاعة بحث وتقنيات حديثة    105جغر 

 5 5 إجباري  تاريخ أفريقيا العام    150ــار تــــــــ

 5 5 إجباري  أفريقيا في االقتراد والدياسية الدولية    105سقرد 

       ساعات( 9( مقررات اختيارية )2)     

 3 3 اختياري  إقليم خاص في أفريقيا    105جغر 

 5 5 اختياري  جغرافية المناطق الجافة في أفريقيا    105جغر 

 5 5 اختياري  الكذهف الجغرافية للقارة األفريقية    100جغر 

 5 5 اختياري  جغرافية التنمية في أفريقيا    150جغر 

 5 5 اختياري  جغرافية النقل والمهاصالت في أفريقيا    155جغر 

 5 5 اختياري  الجغرافية الطبية في أفريقيا    155جغر 

 5 5 اختياري  ريقيةجغرافية الذعهب والدالالت األف    153جغر 

 5 5 اختياري  الجغرافيا العامة ألفريقيا    155جغر 

 5 5 اختياري  جغرافية المهارد االقترادية في افريقيا    151جغر 
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مدخل إلي نظم المعلهمات الجغرافية     155جغر  
 واالستذعار من بعد

 5 5 اختياري 

 5 5 اختياري  جغرافية نهر النيل وضبطه    155جغر 

ى

 الخاصالدراسية لدرجة الدبلوم  لسقرراتا
ىقدم التاريخ -2

 نهع المقرر المقررات الدراسية الكهد
 الداعات عدد

 أسبهع

عدد الداعات 
 المعتمدة

      ساعة( 21( مقررات إجبارية )1)     

 3 3 إجباري  منهج البحث التاريخي )ممتدة(    105   تار

 3 3 إجباري  ثارهاتاريخ أفريقيا القديم وأ    105   تار

 3 3 إجباري  تاريخ العرب واإلسالم في أفريقيا    103   تار

 3 3 إجبارى  الجذور التاريخية للمذكالت األفريقية    105تار 

 5 5 إجباري  األنثروبهلهجيا االجتماعية ألفريقيا    103أنثرو

 3 3 إجباري  أفريقيا في االقتراد والدياسة الدولية    105سقرد 

 5 5 إجباري  جغرافيا أفريقيا العامة    155رجغ

 5 5 إجباري  مرادر ووثائق تاريخية بلغة أوروبية حديثة    101تار 

      ساعات( 9( مقررات اختيارية )2)     

 3 3 إختيارى  تطهر الفكر التاريخي    105تار

 3 3 إختيارى  العالقات المررية األفريقية في العرر القديم    105تار 

 3 3 إختيارى  العالقات المررية األفريقية في العرر االسالمي    105تار 

 3 3 إختيارى  العالقات المررية األفريقية في العرر الحديث والمعاصر  100تار 

 3 3 إختيارى  المجمهعات اللغهية في أفريقيا    103لغة 

 3 3 إختيارى  المهارد الطبيعية في أفريقيا    155مهرد 

ى
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 الخاصالدراسية لدرجة الدبلوم  راتالسقر  

 قدم الدياسة واالقتراد )الدياسة( -3
ى

 نوع السقرر السقرر الكود

عدد الداعات  
 أسبوع

عدد الداعات 
 السعتسدة

      ساعة( 21( مقررات إجبارية )1)     

 3 3 إجباري  مدخل إلى الدياسة األفريقية    105ساس 

 3 3 ي إجبار  (5قاعة بحث سياسة )    105ساس 

 3 3 إجباري  أفريقيا في الدياسة الدولية    103ساس 

 3 3 إجباري  (5قاعة بحث سياسة )    105ساس 

 3 3 إجباري  العالقات المررية األفريقية    101ساس 

 3 3 إجباري  مدخل إلي االقتراد اإلفريقي    105قرد 

 3 3 إجباري  تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر    155تار 

 3 3 إجباري  مرر وحركات التحرير الهطني األفريقي    105ساس 

 3 3 إجباري  مذكالت سياسية أفريقية معاصرة   100ساس 

      ساعات( 9( مقررات اختيارية )2)    

 3 3 إختياري  التنمية الدياسية في أفريقيا    105ساس 

 3 3 إختياري  مهضهع خاص )سياسة(    105ساس 

 3 3 إختياري  ة االقترادية في أفريقياالتنمي    105قرد 

 3 3 إختياري  مهضهع خاص )اقتراد(    103قرد 

ى

ى

ى
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 الخاصالدراسية لدرجة الدبلوم  السقررات 

ى(االقترادقدم الدياسة واالقتراد ) -3

 نوع السقرر السقرر الكود

عدد الداعات  
 أسبوع

عدد الداعات 
 السعتسدة

       ساعة( 21( مقررات إجبارية )1)     

 3 3 إجباري  مدخل إلى االقتراد األفريقي    105قرد 

 3 3 إجباري  التنمية االقترادية في أفريقيا    105قرد 

 3 3 إجباري  (5قاعة بحث اقتراد )    105قرد 

 3 3 إجباري  (5قاعة بحث اقتراد )    101قرد 

 3 3 إجباري  مدخل إلي الدياسة األفريقية    105ساس 

 3 3 إجباري  العالقات المررية األفريقية    101ساس 

 3 3 إجباري  جغرافية المهارد االقترادية فى أفريقيا    151جغر

 ساعات( 9( مقررات اختيارية )2)     
      

 3 3 إختياري  مهضهع خاص )اقتراد(    103قرد 

 3 3 إختياري  العالقات االقترادية الدولية ألفريقيا    105قرد 

 3 3 إختياري  أفريقيا في الدياسة الدولية    103ساس 

 3 3 إختياري  مهضهع خاص سياسة    105ساس 

ى

ى

ى

ى
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 الخاصالدراسية لدرجة الدبلوم  السقررات 

 قدم األنثروبولوجيا -4
ى

 نوع السقرر السقررات الدراسية الكود

عدد 
الداعات / 

 أسبوع

عدد الداعات 
 السعتسدة

      ساعة( 21مقررات إجبارية )( 1) 

 3 3 إجباري  األنثروبهلهجيا الطبيعية ألفريقيا 105أنثرو 

 3 3 إجبارى  األنثروبهلهجيا الثقافية ألفريقيا 105أنثرو 

 3 3 إجباري  األنثروبهلهجيا االجتماعية ألفريقيا 103أنثرو 

 3 3 إجباري  نرهص أنثروبهلهجيه بلغة أجنبية 105أنثرو  

 3 3 إجباري  تاريخ الفكر األنثروبهلهجي 101أنثرو 

 3 3 إجبارى  طرق البحث األنثروبهلهجي 105أنثرو 

 3 3 إجباري  تاريخ العرب واإلسالم في إفريقيا 103   تار

       ساعات( 9( مقررات اختيارية ) 2)  

 3 3 إختياري  نرهص أنثروبهلهجيا بلغة أجنبية 105  أنثرو

 3 3 إختياري  أنثروبهلهجيا لغهية 105  أنثرو

 3 3 إختياري  األنثروبهلهجيا األثرية 100  أنثرو

 3 3 إختياري  األنثروبهلهجيا النفدية 150  أنثرو

 3 3 إختياري  الذعهب والقبائل األفريقية 155أنثرو 

ى

ى

ى
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 الخاصالدراسية لدرجة الدبلوم  السقررات 
ىقدم اللغات األفريقية  -5

 السقررات الدراسية الكود
نوع 
 السقرر

عدد 
  الداعات/

 عأسبو  

عدد 
الداعات 
 السعتسدة

       ساعة( 21( مقررات إجبارية )1)      

 3 5 إجبارى  لهجاندا" –ماندينكه –فهالني –أمهري  –سهاحيلي –ههسا "(5قهاعد) 105لغة 

 3 3 إجبارى  علم اللغة العام   105لغة 

 3 3 إجبارى  لمجمهعات اللغهية في أفريقياا   103لغة 

 3 3 إجبارى  ثانية لغة أفريقية   105لغة 

 3 5 إجبارى  لهجاندا" –ماندينكه –فهالني –أمهري  –سهاحيلي –("ههسا 5قهاعد)  101  لغة

 3 5 إجبارى  لهجاندا" –ماندينكه–فهالني –أمهري -سهاحيلي-("ههسا5لغهية) مهارات 105لغة 

 3 3 إجبارى  أدب أفريقي   105لغة 

       ساعات( 9( مقررات اختيارية ) 2)     

 3 3 اختياري  جغرافية أفريقيا العامة 155جغر 

 3 3 اختياري  دراسة صهتية للغات أفريقية 105لغة  

 3 5 اختياري  لهجاندا( -هماندينك-فهالني-أمهري -سهاحيلي-()ههسا5مهارات لغهية) 100لغة 

 3 5 اختياري  لهجاندا( -ماندينكه -فهالني -أمهري  -سهاحيلي -()ههسا5حادثة ) 150لغة 

 3 5 اختياري  لهجاندا( -ماندينكه -فهالني -أمهري  -سهاحيلي -نرهص )ههسا  155لغة 

 3 5 اختياري  لهجاندا( -ماندينكه -فهالني -أمهري  -سهاحيلي -( )ههسا5محادثة ) 155لغة 

 3 3 اختياري  ألنثروبهلهجيا الثقافية ألفريقياا   105أنثرو 

 3 3 اختياري  المجمهعات اللغهية في أفريقيا   153لغة 

 3 5 اختياري  لهجاندا( -ماندينكه -فهالني -أمهري  -سهاحيلي -ترجمة )ههسا   155لغة
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 الخاصالدراسية لدرجة الدبلوم  السقررات 
 قدم السوارد الطبيعية -6

ى

 نوع السقرر السقررات الدراسية الكود

عدد 
الداعات / 

 أسبوع

عدد 
الداعات 
 السعتسدة

 ساعة( 21( مقررات إجبارية )1)  
      

 3 3 إجباري  السوارد الشباتية في أفريقيا 501مورد 

 3 3 إجباري  السوارد الجوية في أفريقيا 502مورد 

 3 3 إجباري  السوارد الحيوانية في أفريقيا 503مورد 

 3 3 إجباري  التربة األفريقية 504مورد 

 3 3 إجباري  الجيولوجيا والسوارد السائية في أفريقيا 505مورد 

 3 3 إجباري  جغرافية أفريقيا العامة 514  جغر

 3 3 إجبارى  الزراعة السطرية فى أفريقيا 506مورد 

       ساعات ( 9( مقررات اختيارية ) 2)  

 3 3 إختياري  تاريخ أفريقيا الحديث والسعاصر   511تار 

 3 3 إختياري  مدخل إلى االقتراد األفريقي 501قرد  

 3 3 إختياري  الطبيعية في أفريقيا السحسيات 507مورد 

 3 3 إختياري  خروبة التربة األفريقية 508مورد 

 3 3 إختياري  الجيولوجيا البيئية ألفريقيا 509مورد 

 3 3 إختياري  األرصاد الجوية الزراعية في أفريقيا 510مورد 

 3 3 إختياري  السوارد الطبيعية في أفريقيا 511مورد 

 3 3 إختياري  الشيل وضبطه هيدرولوجية  512مورد 

ى
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ىثانوًا:ىنظامىالدرادظىببرنامجىالماجدتور: 

ى(01مادةى)

 رؾًّ اٌذساعخ ثجشٔبِظ اٌّبعغز١ش: -7

 عبػخ أعجٛػ١ب  ٌّذح ػبَ ػٍٟ فق١ٍٓ دساع١١ٓ . 04ِمشساد دساع١خ ثٛالغ -أ

 عبػخ . 78سعبٌخ ػ١ٍّخ ِىٍّخ ثٛالغ  -ة

 سا  ِٓ ِٛافمخ اٌغبِؼخ ػٍٟ رغغ١ًػزجبئسعبٌخ اٌّبعغز١ش ػٓ عٕخ ال ٠غٛص أْ رمً اٌّذح اٌالصِخ إلػذاد  -0

 اٌشعبٌخ .

 عز١بص ِمشساد ثشٔبِظ اٌّبعغز١ش.ئال ثؼذ ئال رغغً اٌشعبٌخ  -3

ى(00مادةى)

 ٠ؾزشه ٌم١ذ اٌطبٌت فٟ ثشٔبِظ اٌّبعغز١ش: -

قش٠خ أٚ ِب أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ؽبفال  ػٍٟ دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط اٚ ا١ٌٍغبٔظ ِٓ ئؽذٞ اٌغبِؼبد اٌّ -7

٠ؼبدٌٙب فٟ اٌزخقـ إٌّبظش ٌٍزخقـ اٌؼٍّٟ اٌزٞ ٠ش٠ذ أْ ٠ذسعٗ، ٚؽبفال  ػٍٟ اٌذثٍَٛ اٌخبؿ فٟ 

 اٌذساعبد االفش٠م١خ ثزمذ٠ش ػبَ ع١ذ ػٍٟ االلً .

 عبػخ ِؼزّذح . 04ِمشساد اٌّبعغز١ش ثٛالغ  أْ ٠غزبص اٌطبٌت ثٕغبػ -0

ً فٟ ثشٔبِظ اٌّبعغز١ش فٟ لاٌخبؿ ثزمذ٠ش ع١ذ ػٍٟ األ اٌذث٠ٍَٛزُ ل١ذ اٌطالة اٌؾبف١ٍٓ ػٍٟ ثشٔبِظ  -3

 ثٙب ِمشساد اٌّبعغز١ش. ٙب ػٍٟ دسعخ اٌذثٍَٛ اٌخبؿ ٚدسعٛلغبَ اٌزٟ ؽقٍٛ ِٕٔفظ األ

وبد٠ّٟ، ع١ّٕبسا  ٠ؼشك ف١ٗ ٠غزبص اٌطبٌت، ثّغبػذح اٌّؾشف األ٠ؾزشه ٌزغغ١ً سعبٌخ اٌّبعغز١ش أْ  -4

اػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔٗ ٚاٌطالة ثبٌمغُ ٛمٛع اٌّمزشػ ٌٍشعبٌخ ٚرٌه ثؾنٛساٌّ

 اٌّخزـ.

 (07مادةى)

 نظامىالدرادظ:

ز١ش ػٓ رزُ اٌذساعخ ٚفمب  ٌٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٚال ٠مً ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح اإلعّب١ٌٗ ٌجشٔبِظ اٌّبعغ -7

 رٟ:عبػخ ِؼزّذح رزٛصع وب٢ 40
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عبػخ ٌٍّمشساد  78ِؼزّذح ِٕٙب عبػخ  ١١04ٓ ثٛالغ ِمشساد دساع١خ ٌّذح ػبَ ػٍٟ فق١ٍٓ دساع -أ

 خز١بس٠خ.عبػبد ٌإل 6عجبس٠خ ٚ اإل

ػذاد اٌشعبٌخ ػبِب  ١ِالد٠ب  ِٓ ربس٠خ عبػخ ِؼزّذح ػٍٟ أْ ٠ىْٛ اٌؾذ األدٟٔ إل 78ػذاد اٌشعبٌخ ثٛالغ ئ -ة

 عز١بص اٌّمشساد ٚثؾذ القٟ صالس عٕٛاد.ئِٛافمخ اٌغبِؼخ ثؼذ 

عزٕفذ ِشاد اٌشعٛة أ، ثجشٔبِظ اٌذثٍَٛ اٌخبؿ ػٍٟ هالة ثشٔبِظ اٌّبعغز١ش، فأرا 8 ،1، 6رطجك اٌجٕٛد -0

 ال ثؼذ ِشٚس ػبَ دساعٟ.ئ ٖػبدح ل١ذئأٚ رخٍف ثذْٚ ػزس ِمجٛي أٌغٟ ل١ذٖ ٌجشٔبِظ اٌّبعغز١ش ٚال ٠غٛص 

 اٌّؼزّذح.خز١بس٠خ فٟ وً فقً دساعٟ هجمب  ٌٍغبػبد ٚاإل عجبس٠خلغبَ رٛص٠غ اٌّمشساد اإلرزٌٟٛ األ -3

 اٌطبٌت. ٗز١بس٠خ ِٓ خبسط اٌزخقـ اٌزٞ ٠ذسعخ٠غٛص أْ ٠ىْٛ أؽذ اٌّمشساد اإل -4

)ر٠ٛفً( ٠ٚؾذد ِغٍظ  ٚاٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ ٌٟٝ ِغزٛٞ ِزمذَ فٟ اٌؾبعت ا٢ٌئ٠زؼ١ٓ ػٍٟ اٌطبٌت أْ ٠شلٟ  -5

ال ثؼذ ئٌطبٌت اٌشعبٌخ ْ ٠ىْٛ رٌه لجً ِٕبلؾخ اٌشعبٌخ ، ثؾ١ش ال ٠ٕبلؼ اأاٌّؼٙذ اٌّغزٛٞ اٌّطٍٛة ػٍٟ 

 ٔغ١ٍض٠خ ٚاٌؾبعت ا٢ٌٟ.عز١بص اٌّغزٛٞ اٌّطٍٛة فٟ وال  ِٓ اٌٍغخ اإلئ

٠ؾزشه ٌزغغ١ً سعبٌخ اٌّبعغز١ش ٔغبػ اٌطبٌت فٟ اٌّمشساد اٌذساع١خ ٌٍّبعغز١ش ٚاٌزٟ رؼزجش ِىٍّخ  -6

 ٌٍشعبٌخ.

ى(:03مادة)

 اإلذراف:

شعبٌخ ٌّٚغٍظ اٌّؼٙذ ُ اٌّخزـ أعزبرا  ٠ؾشف ػٍٟ ا٠ٌؼ١ٓ ِغٍظ اٌّؼٙذ ثٕبءا  ػٍٟ ألزشاػ ِغٍظ اٌمغ -7

ْ ٠زؼذد اٌّؾشفْٛ ػٍٟ اٌشعبٌخ ِٓ أعبرزح اٌّغبػذ٠ٓ، ٠ٚغٛص ؽذ األأؽشاف ػٍٟ اٌشعبٌخ ئٌٟ أْ ٠ؼٙذ ثبإل

ؽشاف ٚفٟ ؽزشان فٟ اإلاٌؾبٌخ ٠غٛص ٌٍّذسع١ٓ اإل ٖٚ ِٓ غ١شُ٘ ٚفٟ ٘زأػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ أث١ٓ 

ْ رض٠ذ اٌفزشح اٌزٟ ٠زؼ١ٓ خالٌٙب ػٍٟ أ٠ض٠ذ ػذد اٌّؾشف١ٓ ػٓ صالصخ، ٚال ٠ٕجغٟ ْ أؽٛاي ال ٠غٛص ع١ّغ األ

وبد٠ّٟ ػٓ لغبَ اٌّؼٙذ ٚثّغبػذح اٌّؾشف األاٌطبٌت رغغ١ً اٌشعبٌخ ِٓ ث١ٓ ِٛمٛػبد اٌخطخ اٌجؾض١خ أل

 عز١بص ِمشساد اٌّبعغز١ش.ئػب١ِٓ ِٓ ربس٠خ 

الد ٠مذَ اٌٟ ِغٍظ اٌّؼٙذ رمش٠شا  ػٓ اٌّذٞ اٌزٞ فٟ ؽبٌخ ئػبسح اٌّؾشف ػٍٟ اٌشعبٌخ اٌٟ خبسط اٌج -0

خز سأٞ اٌمغُ اٌّخزـ، ِٓ ٠ؾً أٚفً ا١ٌٗ اٌطبٌت فٟ ئػذاد اٌشعبٌخ ٚفٟ مٛء رٌه ٠ؼ١ٓ اٌّؼٙذ، ثؼذ 

 ؽشاف.أٚ ِٓ ٠ٕنُ ا١ٌٗ فٟ اإل ِٗؾٍ

 اٌّخزقخ.لزشاػ ِٓ اٌّؾشف اٌشئ١غٟ ِٚٛافمخ اٌّغبٌظ ئؽشاف ألعجبة لٙش٠خ ثٕبء ػٍٟ ٠غٛص رؼذ٠ً اإل -3
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ذِٗ فٟ دساعزٗ ؽ١ش رزُ ِزبثؼخ ؽشاف فٟ ٔٙب٠خ وً ػبَ عبِؼٟ رمش٠شا  ػٓ ع١ش اٌطبٌت ٚرمرمذَ ٌغٕخ اإل -4

ؽشاف ٚو١ً اٌّؼٙذ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ئلغبَ اٌؼ١ٍّخ رؾذ ٚاٌزمذَ اٌجؾضٟ ٌٍطالة ثّؼشفخ األ ؽشافاإل

 ٚاٌجؾٛس.

ى(:04مادةى)

ىالردالظ:

ذ ػٓ صالس عٕٛاد، َ ١ِالدٞ ِٓ ربس٠خ ِٛافمخ اٌغبِؼخ ػٍٟ رغغ١ٍٙب ٚال رض٠ػذاد اٌشعبٌخ ػٓ ػبئال رمً ِذح 

لزشاػ اٌّذ ِٚٛافمخ ِغٍظ اٌمغُ ِٚغٍظ اٌّؼٙذ ػٍٟ رٌه، ٠ٚىْٛ اٌّذ ٌؼبَ عبِؼٟ ئؽشاف ٠ٚغٛص ١ٌٙئخ اإل

 ٚاؽذ لبثً ٌٍض٠بدح ِشٖ ٚاؽذح .

ى(:05مادةى)

ىلجنظىالحكمىرليىالردالظ:

ٚػشمٙب ػٍٟ اٌغ١ّٕبس اٌؼٍّٟ ٌٍمغُ ػذاد٘ب ئٔزٙبء ِٓ ْ( ػٍٟ اٌشعبٌخ ثؼذ اإل) اٌّؾشفٛ ٠مذَ اٌّؾشف أٚ -7

ٌٟ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزـ ػٓ ِذٞ فالؽ١زٙب ٌٍؼشك ػٍٟ ٌغٕٗ اٌؾىُ ِؾفٛػب  ثبلزشاػ رؾى١ً ئرمش٠شا  

 ٌغٕخ اٌؾىُ ٚٔغخخ ِٓ اٌشعبٌخ.

ػنبء أػٍٟ اٌشعبٌخ ِٓ صالصخ  لزشاػ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزـ ٌغٕخ اٌؾىُئ٠ؾىً ِغٍظ اٌّؼٙذ ثٕبءا  ػٍٟ  -0

عبرزح اٌّغبػذ٠ٓ ثبٌغبِؼبد ثؾشه عبرزح ٚاألخشاْ ِٓ ث١ٓ األاٌّؾشف ػٍٟ اٌشعبٌخ ٚاٌؼنٛاْ ا٢ ؽذُ٘أ

لً ِٓ خبسط اٌّؼٙذ ثبٌٕغجخ ٌشعبئً اٌّبعغز١ش ِٚٓ خبسط اٌغبِؼخ ثبٌٕغجخ ٌشعبئً ؽذُ٘ ػٍٟ األأْ ٠ىْٛ أ

ْ أْ ٠ؾزشوٛ فٟ اٌٍغٕخ ػٍٟ أزح، ٚفٟ ؽبٌخ رؼذد اٌّؾشف١ٓ ٠غٛص عبرلذَ األأاٌذوزٛساح ٠ٚىْٛ سئ١ظ اٌٍغٕٗ 

 ٠ىْٛ ٌُٙ فٛد ٚاؽذ.

 ؽٙش.أِذح عش٠بْ رؾى١ً ٌغٕخ اٌؾىُ ال رض٠ذ ػٓ عزخ  -3

ػنبئٙب أعّبػ١ب  ِٛلؼب  ِٓ ع١ّغ  ا  رمذَ ٌغٕخ إٌّبلؾخ ٚاٌؾىُ رمش٠شثٕبء ػٍٟ إٌّبلؾخ اٌؼ١ٍٕخ ٌٍشعبٌخ  -4

ػنبء اٌٍغٕخ ٚاٌزٟ رؼشك ع١ّؼٙب ػٍٟ ِغٍظ اٌمغُ صُ ٌغٕخ اٌذساعبد شد٠خ ألٌٟ اٌزمبس٠ش اٌفئمبفخ ثبإل

ّغٍظ اٌّؼٙذ ر١ّٙذا  ٌؼشمٙب ػٍٟ ِغٍظ اٌغبِؼخ، ٠ٚزنّٓ اٌزمش٠ش اٌغّبػٟ ثاٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس ثبٌّؼٙذ 

 ر١خ:أؽذٞ اٌزٛف١بد ا٢

 لجٛي اٌشعبٌخ ٚاٌزٛف١خ ثّٕؼ اٌذسعخ . -أ
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ػنبء ٌغٕخ إٌّبلؾخ أْ ٠زأوذ أخشٞ، ػٍٟ آالد دْٚ ِٕبلؾزٙب ِشح عبء ثؼل اٌزؼذ٠ئلجٛي اٌشعبٌخ ِغ  -ة

 وضش ٚاٌزٛف١خ ثّٕؼ اٌذسعخ.ؽٙش ػٍٟ األأعشاء اٌزؼذ٠الد اٌّطٍٛثخ خالي عزخ ئٚاٌؾىُ ِٓ 

 وضش.ٚفذ ثٙب اٌٍغٕخ ٚئػبدح إٌّبلؾخ خالي ِذح عٕخ ػٍٟ األأعزىّبي اٌّالؽظبد اٌغٛ٘ش٠خ اٌزٟ ئ -ط

 ؼ اٌذسعخ.سفل اٌشعبٌخ ٚػذَ ِٕ -د

ى(:06مادة)

ىمنحىالدرجظ:

 ٠ّٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌّبعغز١ش ثؼذ اٌزأوذ ِّب ٠ٍٟ:

 ٔغخخ ِقٛثخ ِٓ اٌشعبٌخ ِقذق ػ١ٍٙب ِٓ ٌغٕخ إٌّبلؾخ ٚاٌؾىُ. -7

 ئوّبي اٌّزطٍجبد اٌؼ١ٍّخ ٌذسعخ اٌّبعغز١ش. -0

 داس٠خ اٌّطٍٛثخ ٚاٌّؼٍٓ ػٕٙب.عشاءاد اإلئعز١فبء وبفخ اإل -3

 ٌشعَٛ ٚاٌّقشٚفبد اٌذساع١خ اٌّمشسح ػٓ اٌّذح اٌزٟ ٔبي خالٌٙب دسعخ اٌّبعغز١ش.عذاد وبفخ ا -4

اٌشعبٌخ %( 51ٚ) رّٕؼ دسعخ اٌّبعغز١ش ثؼذ ؽغبة ِغّٛع اٌّؼذي اٌزشاوّٟ ٌٍّمشساد اٌذساع١ٗ -5

 ر١خ:%( ثأؽذ اٌزمذ٠شاد ا43٢)

 722-92 ِّزبص

 92اٌٟ الً ِٓ 82 ع١ذ عذا

 82اٌٟ الً ِٓ  12 ع١ذ

 12اٌٟ الً ِٓ  62 يِمجٛ

 

اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخزـ ٚاٌزخقـ  رزنّٓ اٌؾٙبدح إٌّّٛؽخ ٌٍطبٌت اٌج١بٔبد اٌىبف١خ اٌزٟ رٛمؼ -6

 وبد٠ّٟ اٌزٞ ؽقً ِٕٗ اٌطبٌت ػٍٟ اٌذسعخ ٚػٕٛاْ اٌشعبٌخ ٚاٌزمذ٠ش ٚاٌّغّٛع اٌزشاوّٟ.األ

ى(:07مادة)

ىمػرراتىبرنامجىالماجدتور:

ِمشساد اٌّبعغز١ش فٟ وً رخقـ ٚوٛد وً ِمشس ٚاعّٗ ٚٔٛػٗ )اعجبسٞ / ٚرج١ٓ اٌغذاٚي اٌزب١ٌخ رٛص٠غ 

 اخز١بسٞ( ٚػذد عبػبد اٌزذس٠ظ ٚػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح.
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ى 

ىػرراتىالدرادوظىلبرنامجلما

ىالماجدتورى

ى

ىػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالماجدتورىبػدمىالجعرافوالما
ى)جعرافواىطبوطوظ(
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ىتورىبػدمىالجعرافواػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالماجدلما
ى)جعرافواىبذروظ(
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ىػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالماجدتورىبػدمىالتاروخلما
 )تاروخىقدوم(
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 امطـظىأدوانج

ىفروػوظىمطؼدىالبحوثىوالدراداتىاأل
 ودولىحوضىالنولى

 

 

ى
 

ى
ى
 

 

ى
ى
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 امطـظىأدوانج

ىفروػوظىمطؼدىالبحوثىوالدراداتىاأل
 ودولىحوضىالنولى

 

ىػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالماجدتورىبػدمىالتاروخلما 
 )تاروخىإدالمى(

 
ى
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 امطـظىأدوانج

ىفروػوظىمطؼدىالبحوثىوالدراداتىاأل
 ودولىحوضىالنولى

 

ىػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالماجدتورىبػدمىالتاروخلما 
ى)تاروخىحدوثىوىمطاصر(

ى
ى
ى
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 امطـظىأدوانج

ىفروػوظىمطؼدىالبحوثىوالدراداتىاأل
 ودولىحوضىالنولى

 

ى 
ىرراتىالدرادوظىلبرنامجىالماجدتورىبػدمىالدوادظىواالقتصادػلما

ى)دوادظ(

ى
ى
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 امطـظىأدوانج

ىفروػوظىمطؼدىالبحوثىوالدراداتىاأل
 ودولىحوضىالنولى

 

ىػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالماجدتورىبػدمىالدوادظىواالقتصادلما 
ى)اقتصاد(

ى
ى
ى

ى
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 امطـظىأدوانج

ىفروػوظىمطؼدىالبحوثىوالدراداتىاأل
 ودولىحوضىالنولى

 

ىػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالماجدتورىبػدمىاألنثروبولوجوالما 
ى)أنثروبولوجواىطبوطوظ(ى

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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 امطـظىأدوانج

ىفروػوظىمطؼدىالبحوثىوالدراداتىاأل
 ودولىحوضىالنولى

 

ىجدتورىبػدمىاألنثروبولوجواػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالمالما 
ى)أنثروبولوجواىاجتماروظ(ى

ى
ى
ى
ى
ى
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 امطـظىأدوانج

ىفروػوظىمطؼدىالبحوثىوالدراداتىاأل
 ودولىحوضىالنولى

 

ى 
ىػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالماجدتورىبػدمىاألنثروبولوجوالما

ى)أنثروبولوجواىثػافوظ(ى

ى
ى
ى
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 امطـظىأدوانج

ىفروػوظىمطؼدىالبحوثىوالدراداتىاأل
 ودولىحوضىالنولى

 

ىػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالماجدتورىبػدمىاللعاتلما 
ىماجدتورىالدراداتىاألفروػوظى)دراداتىلعووظ(

ى
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 امطـظىأدوانج

ىفروػوظىمطؼدىالبحوثىوالدراداتىاأل
 ودولىحوضىالنولى

 

ىػوظى)دراداتىادبوظ(ماجدتورىالدراداتىاألفرو 

ى
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 امطـظىأدوانج

ىفروػوظىمطؼدىالبحوثىوالدراداتىاأل
 ودولىحوضىالنولى

 

ى 
ىػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالماجدتورىبػدمىالمواردىالطبوطوظلما

ى)مواردىنباتوظ(

ى
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 امطـظىأدوانج

ىفروػوظىمطؼدىالبحوثىوالدراداتىاأل
 ودولىحوضىالنولى

 

ى 
ىػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالماجدتورىبػدمىالمواردىالطبوطوظلما

ى)مواردىجووظ(
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 امطـظىأدوانج

ىفروػوظىمطؼدىالبحوثىوالدراداتىاأل
 ودولىحوضىالنولى

 

 

ى
ىػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالماجدتورىبػدمىالمواردىالطبوطوظلما

ى)مواردىحووانوظ(
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 امطـظىأدوانج

ىفروػوظىمطؼدىالبحوثىوالدراداتىاأل
 ودولىحوضىالنولى

 

 

ى
ى

ىالدرادوظىلبرنامجىالماجدتورىبػدمىالمواردىالطبوطوظىػرراتلما
ى)مواردىأرضوظ(
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 امطـظىأدوانج

ىفروػوظىمطؼدىالبحوثىوالدراداتىاأل
 ودولىحوضىالنولى

 

 

ى
ىػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالماجدتورىبػدمىالمواردىالطبوطوظلما

ى)مواردىمائوظ(ى
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 امطـظىأدوانج

ىفروػوظىمطؼدىالبحوثىوالدراداتىاأل
 ودولىحوضىالنولى

 

 

ى
ى

ىثالثًا:ىنظامىالدرادظىببرنامجىالدكتوراه:
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 امطـظىأدوانج

ىفروػوظىمطؼدىالبحوثىوالدراداتىاأل
 ودولىحوضىالنولى

 

 
ٌزخقـ ٚرؾًّ اٌذساعخ ثٗ مبفخ فٟ ِغبي اثذاع ٚاإل٠مَٛ ثشٔبِظ اٌذوزٛساٖ أعبعب  ػٍٟ اٌجؾش اٌّجزىش ٚاإل

ػذاد اٌشعبٌخ ػٓ ػب١ِٓ ئعز١بص ِمشساد دساع١خ ٌّذح ال رمً ػٓ ػبَ صُ رغغً اٌشعبٌخ، ٚال ٠غٛص اْ رمً ِذح ئ

 ِٓ ربس٠خ رغغ١ٍٙب.

 

ى(:08مادة)

 فش٠م١خ ثبٌزخققبد اٌّخزٍفخ ثبٌّؼٙذ ِب ٠ٍٟ:اٌفٍغفخ فٟ اٌذساعبد األ ٠ٖؾزشه ٌم١ذ اٌطبٌت ١ًٌٕ دسعخ دوزٛسا

ٚ ِب ألً اٌؾقٛي ػٍٟ دسعخ اٌّبعغز١ش فٟ أؽذ اٌزخققبد اٌٛاسدٖ ثألغبَ اٌّؼٙذ ثزمذ٠ش ع١ذ ػٍٟ األ -أ

 ؽذٞ اٌغبِؼبد اٌّقش٠خ.ئ٠ؼبدٌٙب ِٓ 

 ْ ٠غزبص اٌطبٌت ثٕغبػ اٌّمشساد اٌذساع١خ ٌٍذوزٛساٖ ٚاٌزٟ ال رمً ػٓ ػؾش٠ٓ عبػٗ ِؼزّذح.أ -ة

ْ ٠مجً فٟ ثشٔبِظ اٌذوزٛساٖ اٌطالة اٌؾبف١ٍٓ ػٍٟ أاٌمغُ  لزشاػ ِغٍظئ٠غٛص ٌّغٍظ اٌّؼٙذ، ثٕبء  ػٍٟ  -ط

 أْ  ؽذ اٌزخققبد اٌذل١مخ فٟ اٌمغُ ثؾشهأعٕج١خ فٟ ٚ األأؽذٞ اٌغبِؼبد اٌؼشث١خ ئدسعخ اٌّبعغز١ش ِٓ 

ْ ٠غزبص ثٕغبػ ثؼل اٌّمشساد اٌزى١ٍ١ّٗ ٚاٌزٟ ٠ؾذد٘ب ِغٍظ اٌّؼٙذ ثٕبء  أرىْٛ اٌذسعخ ِؼبدٌخ ٚثؾشه 

 ٍظ اٌمغُ اٌّخزـ.لزشاػ ِغئػٍٟ 

داسرٗ ئوبد٠ّٟ ٚرؾذ ٠غزبص اٌطبٌت ثّغبػذح اٌّؾشف األ ْأ٠ؾزشه ٌزغغ١ً ِٛمٛع سعبٌخ اٌذوزٛساٖ  -د

١ئخ اٌّؼبٚٔخ ٚاٌطالة ٙػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌأع١ّٕبسا  ٌٍّٛمٛع اٌّمزشػ ٌٍشعبٌخ ٚرٌه فٟ ؽنٛس 

 ثبٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخزـ.

ى(:09مادة)

 نظامىالدرادظ:

 عبػٗ ِؼزّذح ِٛصػٗ ث١ٓ: 52عخ ٚفمب  ٌٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح ؽ١ش ٠ذسط هبٌت اٌذوزٛساٖ رزُ اٌذسا -7

 خز١بس٠خ(ئعبػبد ِمشساد  8 + عجبس٠خئعبػٗ ِمشساد  70) عبػخ ٌٍّمشساد اٌذساع١خ 02 -أ

 عبػخ ٌٍشعبٌخ. 32اٌجبلٟ ٚلذسٖ  -ة

خز١بس٠خ اٌزٟ ٠طشؽٙب خ اٌّمشساد اإللزشاػ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزـ لبئّئ٠ٚؼزّذ ِغٍظ اٌّؼٙذ ثٕبء  ػٍٟ  -0

 خز١بس٠خ ِٓ خبسط اٌزخقـ اٌزٞ ٠ذسعٗ اٌطبٌت.اٌّمشساد اإلٖ ؽذ ٘زأْ ٠ىْٛ أاٌمغُ وً ػبَ ٠ٚغٛص 
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 امطـظىأدوانج

ىفروػوظىمطؼدىالبحوثىوالدراداتىاأل
 ودولىحوضىالنولى

 

 
، 1، 6رطجك اٌجٕٛد -وضش ِٓ ِشر١ٓ )فشفز١ٓأٞ ِمشس ٌٍذوزٛساٖ أِزؾبْ فٟ ْ ٠زمذَ ٌإلأال ٠غٛص ٌٍطبٌت  -3

را اعزٕفز ِشاد اٌشعٛة اٚ رخٍف ثذْٚ ػضس ِمجٛي اذوزٛساٖ( ف، ثجشٔبِظ اٌذثٍَٛ اٌخبؿ ػٍٟ هالة ا8ٌ

 ال ثؼذ ِشٚس ػبَ دساعٟ.ئػبدح ل١ذٖ ئأٌُغٟ ل١ذٖ ٌٍذسعخ ٚال ٠غٛص 

ْ ٠ٕزٟٙ ِٓ دساعخ اٌّمشساد خالي ػبَ وؾذ ادٟٔ ٚثؾذ القٟ ػب١ِٓ هجمب  أ٠زؼ١ٓ ػٍٟ هبٌت اٌذوزٛساٖ 

 لغبَ.ٌٍغذاٚي ٚاٌخطو اٌذساع١خ ٌأل

 

ى(:71مادة)

ٔغ١ٍض٠خ)اٌز٠ٛفً( ٠ٚؾذد ِغٍظ ٌٟ ِغزٛٞ ِزمذَ فٟ اٌؾبعت ا٢ٌٟ ٚاٌٍغخ اإلئْ ٠شلٟ أؼ١ٓ ػٍٟ اٌطبٌت ٠ز

 ْ ٠ىْٛ رٌه لجً ِٕبلؾخ سعبٌخ اٌذوزٛساٖ.أاٌّؼٙذ اٌّغزٛٞ اٌّطٍٛة، ػٍٟ 

 

ى(:70مادة)

 ِىٍّخ ٌٍشعبٌخ. ، ٚاٌزٟ رؼزجش٠ٖؾزشه ٌزغغ١ً سعبٌخ اٌذوزٛساح ٔغبػ اٌطبٌت فٟ اٌّمشساد اٌذساع١خ ٌٍذوزٛسا

 

ى(:77مادة)

عز١بص ثشٔبِظ ِىضف فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١ٗ داخً ئعبٔت اٌغ١ش ٔبهم١ٓ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٠ؾزشه ثبٌٕغجخ ٌٍطالة األ

٠زغبٚصٚ ٘زا  أْ  ِشوض اٌٍغٗ اٌؼشث١خ اٌزبثغ ٌٍغبِؼخ ٌّذح ػبَ دساعٟ، ٚرٌه خالي فزشح رغغ١ٍُٙ ػٍٟ

 ٌؼ١ٍّخ.اٌجشٔبِظ ثٕغبػ لجً ؽقٌُٛٙ ػٍٟ اٌذسعخ ا

 

ى(:73مادة)

 :اإلذراف

لزشاػ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزـ ئ٠ؼ١ٓ ِغٍظ اٌّؼٙذ ثٕبء  ػٍٟ  ٖعز١بص اٌطبٌت ٌٍّمشساد اٌذساع١خ ٌٍذوزٛسائثؼذ 

عبرزح ؽذ األأٌٟ ئْ ٠ؼٙذ ثبإلؽشاف ػٍٟ اٌشعبٌخ أػذاد اٌشعبٌخ، ٌّٚغٍظ اٌّؼٙذ ئأعزبرا  ٠ؾشف ػٍٟ 

ٖ ٚ ِٓ غ١شُ٘، ٚفٟ ٘زأػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ أاٌشعبٌخ ِٓ ث١ٓ  ْ ٠زؼذد اٌّؾشفْٛ ػٍٟأاٌّغبػذ٠ٓ، ٠ٚغٛص 

ْ ٠ض٠ذ ػذد اٌّؾشف١ٓ ػٓ أؽٛاي ال ٠غٛص ألؽشاف، ٚفٟ ع١ّغ اؽزشان فٟ اإلاٌؾبٌخ ٠غٛص ٌٍّذسع١ٓ اإل
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 امطـظىأدوانج

ىفروػوظىمطؼدىالبحوثىوالدراداتىاأل
 ودولىحوضىالنولى

 

 
ْ رض٠ذ اٌفزشٖ اٌزٟ ٠زؼ١ٓ خالٌٙب ػٍٟ اٌطبٌت رؾذ٠ذ ػٕٛاْ اٌشعبٌخ ِٓ ث١ٓ ِٛمٛػبد أأسثؼخ. ٚال ٠ٕجغٟ 

ٖ عز١بص ِمشساد اٌذوزٛسائوبد٠ّٟ ػٓ ػب١ِٓ ِٓ ربس٠خ لغبَ اٌّؼٙذ ٚثّغبػذح اٌّؾشف األأل اٌخطخ اٌجؾض١خ

 ( ثجشٔبِظ اٌّبعغز١ش.73ِٓ اٌّبدح) 4، 3، 0رطج١ك اٌجٕٛد  حِغ ِشاػب

ى(:74مادة)

ىالردالظ:

سأٞ را ئال ئػٓ ػب١ِٓ ِٓ ربس٠خ رغغ١ٍٙب ٚال رض٠ذ ػٓ خّظ عٕٛاد،  ٖػذاد سعبٌخ اٌذوزٛسائال رمً ِذح 

 اٌّؾشف غ١ش رٌه، ٚٚافك ِغٍغب اٌمغُ ٚاٌّؼٙذ، ٠ٚىْٛ اٌّذ ٌؼبَ عبِؼٟ ٚاؽذ لبثً ٌٍض٠بدح ِشح ٚاؽذح.

ى(:75مادة)

 مبفخ اٌؼ١ٍّخ اٌشف١ٕخ.ثزىبس ٚاإلثبألفبٌخ ٚاٌؼّك فٟ اٌزؾ١ًٍ ٚاإل ْٖ رز١ّض سعبٌخ اٌذوزٛساأ٠غت 

 

ى(:76مادة)

ىلجنظىالحكمىرليىالردالظ:

ػذاد٘ب ٚػشمٙب ػٍٟ اٌغ١ّٕبس اٌؼٍّٟ ٌٍمغُ ئٔزٙبء ِٓ ؾشفْٛ ػٍٟ اٌشعبٌخ ثؼذ اإل٠مذَ اٌّؾشف اٚ اٌّ -7

ٌٟ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزـ ػٓ ِذٞ فالؽ١زٙب ٌٍؼشك ػٍٟ ٌغٕٗ اٌؾىُ ِؾفٛػب  ثألزشاػ رؾى١ً ئرمش٠شا  

 ٌغٕخ اٌؾىُ ٚٔغخخ ِٓ اٌشعبٌخ.

ػنبء أُ ػٍٟ اٌشعبٌخ ِٓ صالصخ لزشاػ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزـ ٌغٕخ اٌؾىئ٠ؾىً ِغٍظ اٌّؼٙذ ثٕبء  ػٍٟ -0

ْ ٠ىْٛ أعبرزح اٌّغبػذ٠ٓ ثؾشه عبرزح ٚاألخشاْ ِٓ ث١ٓ األؽذُ٘ اٌّؾشف ػٍٟ اٌشعبٌخ ٚاٌؼنٛاْ األأ

عبرزح، ٚفٟ ؽبٌخ رؼذد اٌّؾشف١ٓ لذَ األأ٠ٚىْٛ سئ١ظ اٌٍغٕٗ  أعٛاْلً ِٓ خبسط عبِؼخ ؽذُ٘ ػٍٟ األأ

 ٚاؽذ.ْ ٠ىْٛ ٌٗ فٛد أ٠غٛص اْ ٠ؾزشوٛ فٟ اٌٍغٕٗ ػٍٟ 

 ِذح عش٠بْ رؾى١ً ٌغٕخ اٌؾىُ ال رض٠ذ ػٓ عزٗ ؽٙٛس. -3

ٌٟ اٌزمبس٠ش اٌفشد٠خ ئمبفخ ػنبء اٌٍغٕٗ ثبإلأرمذَ ٌغٕخ اٌؾىُ ٚإٌّبلؾخ رمش٠شا  عّبػ١ب  ِٛلؼب  ِٓ ع١ّغ  -4

ٚاٌزٟ رؼشك ع١ّؼٙب ػٍٟ ِغٍظ اٌمغُ صُ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس ثبٌّؼٙذ صُ ِغٍظ اٌّؼٙذ ر١ّٙذا  

 ٌٍؼشك ػٍٟ ِغٍظ اٌغبِؼخ.

 ( ثجشٔبِظ ِبعغز١ش.75ِبدح ) ٠ٚ4زنّٓ اٌزمش٠ش اٌغّبػٟ اؽذ اٌزٛف١بد وّب ثبٌفمشح 
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ى(:77مادة)

ىمنحىالدرجظ:

فش٠م١خ ثؼذ دسعخ دوزٛساح اٌفٍغفخ فٟ اٌذساعبد األ أعٛاْعبصح اٌشعبٌخ ٠ّٕؼ ِغٍظ عبِؼخ ئفٟ ؽبٌخ  -7

%(، ٠ٚىْٛ اٌزمذ٠ش 62%( ٚاٌشعبٌخ )42ع١خ )ؽغبة ِغّٛع اٌّؼذي اٌزشاوّٟ ٌٍّمشساد اٌذسا

 اٌؼبَ ٌٍذوزٛساح ثأؽذ اٌزمذ٠شاد ا٢ر١خ :

 

 

 %722-92 رمذ٠ش ِشرجخ اٌؾشف االٌٟٚ

 %92اٌٟ الً ِٓ  82 رمذ٠ش ِشرجخ اٌؾشف اٌضب١ٔخ

 %82اٌٟ الً ِٓ  12 دسعخ اٌذوزٛساح

 

 (.76ِبدح ) 4، 3، 0، 7عزىّبي ِزطٍجبد ِٕؼ اٌذسعخ وّب ٘ٛ ِٛمؼ ثبٌجٕٛد أ -0

ى(:78مادةى)

ىمػرراتىبرنامجىالدكتوراة:

ٚرج١ٓ اٌغذاٚي اٌزب١ٌخ رٛص٠غ ِمشساد اٌّبعغز١ش فٟ وً رخقـ ٚوٛد وً ِمشس ٚاعّٗ ٚٔٛػٗ )اعجبسٞ / 

 اخز١بسٞ( ٚػذد عبػبد اٌزذس٠ظ ٚػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح.

ى

 

 

ى
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ى 

ى

ى

ى

ىبرنامجالدرادوظىلمػرراتىال

 الدكتوراةى
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ىتىالدرادوظىلبرنامجىالدكتوراهىبػدمىالجعرافواػررالما 
ى)جعرافواىطبوطوظ(

ى
ى
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ىػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالدكتوراهىبػدمىالجعرافوالما 
ى)جعرافواىبذروظ(

ى
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ىػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالدكتوراهىبػدمىالتاروخلما 
ى)تاروخىقدوم(ى

ى
ى
ى
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ىػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالدكتوراهىبػدمىالتاروخلما 
ىإدالمى()تاروخى

ى
ى
ى



                                                                                                                                         
 

 

 

 

 
 

 الئحة معهد البحوث والدراسات األفريقية ودول حوض النيل 53

 

 امطـظىأدوانج

ىفروػوظىمطؼدىالبحوثىوالدراداتىاأل
 ودولىحوضىالنولى

 

ىػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالدكتوراهىبػدمىالتاروخلما 
ى)تاروخىحدوثىومطاصر(

ى
ى
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ىػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالدكتوراهىبػدمىالدوادظىواالقتصادلما 
ى)دوادظ(

ى
ى
ى
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ىػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالدكتوراهىبػدمىالدوادظىواالقتصادلما 
ى)اقتصاد(

ى
ى
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ىتوراهىبػدمىاألنثروبولوجواػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالدكلما 

ى
ى
ى
ى
ى
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ىػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالدكتوراهلما 
ىفىىاللعاتىاألفروػوظىوأدابؼاى"رامىدرادىىواحد"

ىذطبظىالدراداتىاللعووظ -ىأ
ى

ى
ى
ى
ى
ى
ى
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ى
ى
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ىػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالدكتوراهلما 
ىفىىاللعاتىاألفروػوظىوأدابؼاى"رامىدرادىىواحد"

ىذطبظىالدراداتىاألدبوظ -ىأ

ى
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ىراتىالدرادوظىلبرنامجىالدكتوراهىبػدمىالمواردىالطبوطوظػرلما 
ى)مواردىنباتوظ(

ى
ى
ى
ى
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ىػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالدكتوراهىبػدمىالمواردىالطبوطوظلما 
ى)مواردىجووظ(

ى
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ىػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالدكتوراهىبػدمىالمواردىالطبوطوظلما 
ى)مواردىحووانوظ(

ى
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ىهىبػدمىالمواردىالطبوطوظػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالدكتورالما 
ى)مواردىارضوظ(

ى
ى
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ىػرراتىالدرادوظىلبرنامجىالدكتوراهىبػدمىالمواردىالطبوطوظلما 
ى)مواردىمائوظ(

ى
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ىرابطا:ىبرامجىالدبلوماتىالطامظىوالتطبوػوظ: 

لغبِخ اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍفخ أ( ٠مَٛ اٌّؼٙذ ِٓ خالي 73,74) ٘ذاف ٚسعبٌخ اٌّؼٙذ اٌّٛمؾخ ثبٌّبدحرؾم١مب  أل

فش٠م١خ ٚرؾم١ك اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٕظ١ُ ثشاِظ اٌذثٍِٛبد اٌؼبِخ ٚاٌزطج١م١خ اٌزٟ رؼّك اٌّؼشفخ ثبٌؾئْٛ األثز

ٔؾطخ ٚاٌجشاِظ ٚاٌخذِبد اٌزٟ ٠مذِٙب اٌّؼٙذ ٠ٚزٛافش ػ١ٍٙب اٌطٍت ِٓ عبٔت اٌّغزف١ذ٠ٓ ٚاٌزٕبفغ١خ فٟ األ

 فش٠م١خ.ِٓ فئبد اٌّغزّغ ٚرؾمك رٛافً ِقش اٌفؼبي ِغ اٌمبسح األ

ى(:79مادةى)

ٚ ػٍٟ أْ ٠ىْٛ ؽبفال  ػٍٟ ِإً٘ عبِؼٟ أ٠ؾزشه ٌم١ذ اٌطبٌت ٌٍؾقٛي ػٍٟ اٌذثٍَٛ اٌؼبَ اٌزطج١مٟ  -7

 دسعخ ِؼبدٌخ، ٚال ٠ؼزجش اٌزخقـ ؽشهب  ٌٍم١ذ.

 رؾًّ رخققبد ثشاِظ اٌذثٍِٛبد اٌؼبِخ ٚاٌزطج١م١خ اٌّغبالد اٌزب١ٌخ : -0

 دثٍَٛ دساعبد ؽٛك ا١ًٌٕ. 2

 فش٠م١خ(.أفش٠م١خ ) رطج١مبد ػشث١خ ٚألصِبد اٌذ١ٌٚخ األدثٍَٛ ئداسح ا 2

 فش٠م١خ.دثٍَٛ اٌز١ّٕخ اٌجؾش٠خ األ 2

 فش٠م١خ.دثٍَٛ ِقش األ 2

 فش٠م١خ.دثٍَٛ اٌؾنبساد األ 2

 دثٍَٛ ئداسح اٌزشاس اٌؼبٌّٟ. 2

 دثٍَٛ اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ ٚاٌزغبس٠خ اٌذ١ٌٚخ اٌّؼبفشح. 2

 اٌذٌٟٚ. لزقبدٞدثٍَٛ اٌز١ّٕخ ٚاٌزؼبْٚ اإل 2

 فش٠م١خ ٚآداثٙب.دثٍَٛ اٌٍغبد األ 2

 فش٠م١خ.دثٍَٛ فْٛ اٌج١ئخ ٚاٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ األ 2

 فش٠م١ب.أدثٍَٛ اٌزم١١ُ اٌج١ئٟ ٌٍّؾشٚػبد فٟ  2

 دثٍَٛ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف١خ. 2

 فش٠مٟ.ػالَ األدثٍَٛ اإل 2

 فش٠م١ب.أٔغبْ ٚاٌؾؼٛة فٟ دثٍَٛ ؽمٛق اإل 2

فش٠م١ٗ دسعخ اٌذثٍَٛ اٌؼبَ اٌزطج١مٟ فٟ ثٕبء  ػٍٟ هٍت ِؼٙذ اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد األ أعٛاْرّٕؼ عبِؼخ  -3

 .9( فمشح 8) ؽذ اٌزخققبد عبٌفخ اٌزوش ثأؽذٞ اٌزمذ٠شاد اٌٛاسدح فٟ اٌّبدحأفش٠م١خ فٟ اٌذساعبد األ

 فش٠م١خ.اٌذثٍَٛ اٌؼبَ اٌزطج١مٟ غ١ش ِإً٘ ٌٍزغغ١ً ٌذسعزٟ اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ فٟ اٌذساعبد األ -4
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لً فٟ وً ِمشس ػٍٟ ؽذح % ػٍٟ األ12ِزؾبْ ؽنٛس اٌّؾبمشاد ثٕغجخ ٠ؾزشه ٌذخٛي اٌطبٌت اإل -5

 (.8ِٓ اٌّبدح ) 8، 1، 6، 5ٚرطجك اٌجٕٛد

٠ؾذد ِغٍظ اٌّؼٙذ اٌشعَٛ اٌذساع١خ اٌّطٍٛة رغذ٠ذ٘ب ِٓ اٌطالة ٚا١ٌٙئبد ٔظ١ش االٌزؾبق ثبٌذساعخ فٟ  -6

 وً دثٍَٛ ػٍٟ ؽذح.

ساعخ ثبٌذثٍَٛ اٌؼبَ ػبَ دساعٟ ٚاؽذ ػٍٟ فق١ٍٓ دساع١١ٓ ٚفمب  ٌٍغذاٚي اٌّشفمخ ٚرىْٛ اٌّمشساد ِذح اٌذ -1

 عبػبد ٌىً ِمشس اعجٛػ١ب . 3عبػٗ ِؼزّذح، ثٛالغ  32اٌذساع١خ ثٛالغ 

 رطجك لٛاػذ اٌم١ذ اٌّؼّٛي ثٙب فٟ دسعخ اٌذثٍَٛ اٌخبؿ ػٍٟ دسعٗ اٌذثٍَٛ اٌؼبَ اٌزطج١مٟ. -8

لغبَ ِٚٛافمٗ ٌغٕٗ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب لزشاؽبد ِغبٌظ األئس دثٍِٛبد عذ٠ذح ثٕبء  ػٍٟ ٠ّىٓ هٍت اعزؾذا -9

ٚاٌجؾٛس ِٚغٍظ اٌّؼٙذ، ٠ٚغٛص رٕظ١ُ دثٍِٛبد عذ٠ذح ِؾزشوخ ِغ ١٘ئخ خبسط اٌغبِؼٗ ٌٍؾقٛي ػٍٟ 

دثٍَٛ فٟ ِغبي ِزخقـ ٚدثٍِٛبد ١ِٕٙخ ثٕظبَ اٌزؼ١ٍُ اٌّفزٛػ ٠ٚمَٛ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزـ ثٛمغ 

ػذ إٌّظّخ ٌٙزا اٌذثٍَٛ ٠ٚزُ اٌؼشك ػٍٟ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب صُ ِغٍظ اٌّؼٙذ ٌٍّٛافمخ صُ اٌؼشك اٌمٛا

 ػٍٟ ِغٍظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس فٟ ِغٍظ اٌغبِؼخ.
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 قررات الدراسية لبرنامج دبلوم دراسات حوض الشيللسا 
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 والرراعات قررات الدراسية لبرنامج دبلوم إدارة األزماتلسا 
 )تطبيقات أفريقية و عربية(
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 قررات الدراسية لبرنامج دبلوم التشسية البذرية األفريقيةلسا 
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 امطـظىأدوانج
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 قررات الدراسية لبرنامج دبلوم "مرر األفريقية"لسا 
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 قررات الدراسية لبرنامج دبلوم "الحزارات األفريقية"لسا 
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 اث العالسىقررات الدراسية لبرنامج دبلوم إدارة التر لسا 
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 امطـظىأدوانج

ىفروػوظىمطؼدىالبحوثىوالدراداتىاأل
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 امطـظىأدوانج

ىفروػوظىمطؼدىالبحوثىوالدراداتىاأل
 ودولىحوضىالنولى

 

 قررات الدراسية لبرنامج دبلوملسا 
 " السعامالت السالية والتجارية الدولية السعاصرة"
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 قررات الدراسية لبرنامج دبلوملسا 
 "التشسية والتعاون االقترادى الدولى"
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 قررات الدراسية لبرنامج دبلوملسا 
 "اللغات األفريقية و أدابها" 
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 قررات الدراسية لبرنامج دبلوملسا 
 "صون البيئة والسوارد الطبيعية األفريقية"
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 قررات الدراسية لبرنامج دبلوملسا 
 "التقييم البيئى للسذروعات فى األفريقية"
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 قررات الدراسية لبرنامج دبلوملسا 
 "نظم السعلومات الجغرافية"

 
 

 
 واد االختيارية السقترحةلسا
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 دراسية لبرنامج دبلومقررات اللسا 
 "اإلعالم االفريقى"
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 قررات الدراسية لبرنامج دبلوملسا 
 حقوق االندان والذعوب فى افريقيا
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 امطـظىأدوانج
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ى(:31مادة) 

ىأحكامىرامظىوانتػالوظ:

٠زُ اٌزمذَ ٌالٌزؾبق ثبٌذثٍَٛ اٌخبؿ ِشر١ٓ فٟ اٌؼبَ لجً ثذا٠خ وً فقً دساعٟ ٠ٚؼٍٓ ػٓ ِٛاػ١ذ اٌزمذَ  -7

 ٌّمبثالد اٌؾخق١خ ِغ اٌّزمذ١ِٓ.فٟ ؽ١ٕٗ ٌزؾذ٠ذ ا

عز١بص اٌّمشساد اٌذساع١خ فٟ وً ِّٕٙب ٚال ٠غٛص ئ٠زُ اٌزمذَ ٌٍزغغ١ً ٌذسعزٟ اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ ثؼذ  -0

هبس اٌضِٕٟ ٠ىٍف اٌذساع١خ ؽزٟ اٌزغغ١ً ػٓ ػب١ِٓ، ٚفٟ ٘زا اإل دعز١بص اٌّمشسائْ رض٠ذ اٌّذح ِٓ أ

وبد٠ّٟ ٚػشمٙب ػٍٟ اٌّغٍظ اٌؼٍّٟ ثبٌمغُ ّؼبٚٔٗ اٌّؾشف األػذاد خطخ اٌجؾش اٌّمزشؽخ ثااٌطبٌت ث

 )اٌغ١ّٕبس( لجً اٌزٛف١خ ثبٌزغغ١ً.

ِذح اٌذساعخ فٟ دسعخ اٌّبعغز١ش صالصخ عٕٛاد ٚدسعخ اٌذوزٛساح خّظ عٕٛاد ِٓ ربس٠خ اٌزغغ١ً ٠ٚغٛص  -3

ؾشف ٚالزشاػ لقٟ ػبَ ١ِالدٞ ٚاؽذ فمو فٟ وً ِشؽٍخ ثٕبء ػٍٟ هٍت اٌّأِذ رغغ١ً اٌطبٌت ثؾذ 

 ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزـ ِٚٛافمخ ِغٍظ اٌّؼٙذ.

ٔؾطخ اٌطالث١خ ؽ١ش ٠زؼ١ٓ ػٍٟ اٌطبٌت ؽغً عبػز١ٓ عجٛػ١ب  ٌألأاٌّزطٍجبد اٌؼبِخ ٌٍّؼٙذ ٚرؾًّ عبػز١ٓ  -4

ٔؾطخ اٌؼبِخ ٌٍّؼٙذ خبسط ؽذٚد اٌّمشساد اٌذساع١خ، ٠ٚمذَ اٌطبٌت ِب ٠ذي ػٍٟ ل١بِخ ثٙزح عجٛػ١ب  فٟ األأ

ٚ ع١ّٕبساد ػٍٟ ِغزٛٞ اٌّؼٙذ أٚ ٚسػ ػًّ أٚ ٔذٚاد أٛاء وبٔذ ؽنٛس ِإرّشاد ٔؾطخ عاأل

 داسح اٌّؼٙذ.ئٔؾطخ ػبِخ ِٓ لجً أٚ ِب ٠ىٍف ثٗ اٌطبٌت ِٓ ِغبّ٘بد ٚألغبَ اٌؼ١ٍّخ ٚاأل

 ٔغ١ٍض٠خ، ٚفمب  ٌطج١ؼخ اٌذساعخ ثبٌمغُ اٌؼٍّٟ،ٚ اٌٍغٗ اإلأٌغخ اٌذساعخ ٚوزبثخ اٌشعبئً ٟ٘ اٌٍغخ اٌؼشث١خ  -5

لغبَ اٌّمشساد اٌٛاسدح ثبٌالئؾخ فٟ األػذاد اٌشعبئً، ٌٕفظ ئاٌزذس٠ظ ٚ ٟعٕج١خ فأعزخذاَ ٌغبد ئ٠ٚغٛص 

 اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍفخ اٌزٟ ٠نّٙب اٌّؼٙذ.

عبٔت ِٓ غ١ش اٌّزؾذص١ٓ ثبٌؼشث١خ، اٌز٠ٓ ال ٠غ١ذْٚ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، دساعخ ٠ؾزشه ثبٌٕغجخ ٌٍطالة األ -6

ٌّذح ػبَ  أعٛاْعبٔت اٌزبثغ ٌغبِؼٗ داخً ِشوض رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١ٗ ٌأل اٌٍغٗ اٌؼشث١خ ٟثشٔبِظ ِىضف ف

ْ ٠غزبصٚ ٘زا اٌجشٔبِظ ثٕغبػ لجً ؽقٌُٛٙ ػٍٟ اٌذسعخ أدساعٟ، ٚرٌه خالي فزشح رغغ١ٍُٙ، ػٍٟ 

 اٌؼ١ٍّخ.
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 امطـظىأدوانج

ىفروػوظىمطؼدىالبحوثىوالدراداتىاأل
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رطجك ٘زح اٌالئؾخ ػٍٟ اٌطالة اٌز٠ٓ ٠زمذِْٛ ٌٍزغغ١ً ثبٌذساعبد اٌؼ١ٍب ِٓ ربس٠خ فذٚس اٌمشاس  -1

ِب اٌطالة اٌّغغٍْٛ لجً ٘زا اٌزبس٠خ فزغشٞ ػ١ٍُٙ اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ أػزّبد ٘زح اٌالئؾخ اٛصاسٞ ثاٌ

 اٌّؼّٛي ثٙب ٚلذ رغغ١ٍُٙ.

لغبَ ػ١ٍّخ عذ٠ذح ٚثؼذ ِٛافمخ ِغٍظ اٌّؼٙذ ِٚغٍظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب أمبفخ ئاٌالئؾخ  ٠ٖغٛص ٚفمب  ٌٙز -8

ٚ أمبفخ ا١ٌ٢بد رؾذ٠ش اٌّٛاد ٚاٌّمشساد اٌذساع١خ ثبإل ثبٌغبِؼخ ِٚغٍظ اٌغبِؼٗ، وّب ٠غٛص ٚفمب  ٌٕفظ

 ف.زاٌؾ

٠طجك ف١ّب ٌُ ٠شد فٟ ؽأٔٗ ٔـ خبؿ ثٙزح اٌالئؾخ ٚاٌمٛاػذ اٌٛاسدح ثمبْٔٛ رٕظ١ُ اٌغبِؼبد ٚالئؾزٗ  -9

 راد اٌقٍخ ٚاٌّؼزّذح ِٓ اٌذٌٚخ. ٜخشاٌزٕف١ز٠خ اٌّؼذٌخ ٌٗ ٚاٌمٛا١ٔٓ ا٢

 

******************** 

 

 


