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( )١اكزببت ممبلببخ ثؾضٕببخ ػببه "اإلػببشاة َالجىببب فببٓ الؼشثٕببخ"؛ مجٕىببب مفٍببُ كبب مببه
اإلػببشاة َالجىببب لغببخ َاطببحاؽب َؽببب د اإلػببشاة َالجىببب َػامبببد اإلػببشاة
األطلٕخ َالفشػٕخ مغ الزمضٕ َا عزشٍبد ثبلمشآن َالشؼش.
( )2اكزببت ممبلببخ ثؾضٕببخ ػببه " الملؾببك ثغٕببشي فببٓ اإلػببشاة " مززجؼببب رل ب فببٓ أثببُاة
المضىّ َعمغ المزكش الغبلم َالمغمُع ثببألل َالزبب مبغ رفظبٕ المبُ فبٓ كب وبُع
َا عزشٍبد ثبلمشآن َالشؼش.
( )3اكزت ممبلخ ثؾضٕبخ ػبه " اإلػبشاة الفشػبٓ فبٓ عبُسح ُٔعب " مززجؼبب مُاػبؼً
َ
أ.د .ؽغبط
الؾذٔش فًٕ ػلّ أثبُاة اإلػبشاة الفشػبٓ الغبجؼخ مبغ ثٕببن الؾبلبخ
المخزلفخ َ ُم َُ ِ ّصػًب
اإلػشاثٕخ لك كلمخ َػامخ ئػشاثٍب الفشػٕخ.
أوُس
مؼشفًبب ئٔببي َمجٕىًبب طبُسي
( )4اكزت ممبلخ ثؾضٕخ ػه" الؼمٕش فٓ عُسح المغبدلبخ "
ِّ
َألغبمً َمفظا المُ فٓ أؽكبمبً مبه ؽٕبش ا عبززبس َمبه ؽٕبش المُلبغ اإلػشاثبٓ
ػلّ َعً خبص.
المشاعغ الممزشؽخ :ششػ اثه ػمٕ ششػ األشمُوٓ َأَػبؼ المغببل َالىؾبُ المظبفّ
َالىؾُ الُافٓ َالكزبة الممشس.
ً
مفظبا المبُ
( )5اكزت ممبلخ ثؾضٕخ ػه ا عم المُطُ فٓ الغض األَ مه عُسح الجمبشح
فًٕ مه ك َعً.
ٔزكُن مه أوظمخ طغشِ.
 )1اللغخ رؼم َفك وظب ِ
كلّٓ َّ
أ.د .طفُد  )2اكزغبة الحف للغخ.
)3للغخ َظبئ رؼجٕشَّٔخ فٓ المغزمغ.
ػلٓ طبلؼ  )4الزحُس اللغُْ َػُاملً.
 )5فشَع ػلم اللغخ َمىبٌظ دساعزٍب دساعخ ػلمَّٕخ.
 -1ػالخ اإلعا ثبلفكش َأٌم الذػبَِ الزٓ أصبسٌب المغزششلُن ؽُ رل َكٕفٕخ الشد
ػلّ ٌزي الذػبَِ
أ.د .ػجذ
 -2الفكش الفلغفٓ فٓ اإلعا وشأرً مٕبدٔىً أػامً.
الشاػٓ ػجذ  -3الزشعمخ مشاؽلٍب أعجبثٍب أصشٌب فٓ وشأح الفكش الفلغفٓ فٓ اإلعا .
 -4الكىذْ آساؤي الفلغفٕخ َمىٍغً فٓ رظىٕ الؼلُ .
المؾغه
 -5اثه عٕىب آساؤي الفلغفٕخ َأدلزً ػلّ َعُد هللا رؼبلّ ََؽذاوٕزً.
 -6دَس الفلغفخ اإلعامٕخ فٓ مُاعٍخ مشكاد الؼبلم المؼبطش.
 - ١ثاغخ أعلُة الؾزف فٓ المشآن الكشٔم .
 - ٢الكىبٔخ  :مفٍُمٍب َألغبمٍب َخظبئظٍب فٓ المشآن الكشٔم .
د .دمحم فزؾٓ  - ٣الجذٔغ ثٕه رىظٕش الجاغٕٕه َئثذاع الشؼشا .
 - ٤لؼٕخ المذٔم َالغذٔذ فٓ رشاصىب الىمذْ .
 - ٥لؼٕخ الغشلبد األدثٕخ فٓ رشاصىب الىمذْ .
 - ١خظبئض الششٔؼخ اإلعامٕخ.
 - ٢ػالخ الغىخ فٓ ثبلمشآن مه الغبوت الزششٔؼٓ.
د .أعبمخ
مظذسا مه مظبدس الزششٔغ.
 - ٣اإلعمبع ثُطفً
ً
شفٕغ
 - ٤المُاػذ الفمٍٕخ.
- ٥ممبطذ الششٔؼخ اإلعامٕخ.
 -1مغُغبد ا ثزذا ثبلىكشح.
 -2د د األفؼب الىبعخخ "كبن" َأخُارٍب َأصش ٌزي الذ د فٓ َسَدٌب وبلظخ
أ.د.دمحم ػجذ
َربمخ.
 -3الزشان خجش األفؼب الىبعخخ "كبد" َأخُارٍب ثـ " ْ
أن" َامزىبع الزشاوٍب.
الذأم
 -4ؽكم ٌمضح " َّ
ئن" ثٕه الكغش َالفزؼ.
 -5ششَؽ ػم " " الىبفٕخ للغىظ.
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 -1ألغب فظٕلخ اللغبد الغبمٕخ.
 -2أصش اإلعا فٓ اللغخ الؼشثٕخ.
 -3أٌم األعظ الزٓ ثىّ ػلٍٕب الخلٕ ثه أؽمذ مؼغم (الؼٕه).
 -4أثشص المؼبٔب اللغُٔخ فٓ كزبة (الظبؽجٓ) ثه فبسط.
 -5أٌمٕخ كزبة عٕجًُٔ فٓ الزشاس اللغُْ الؼشثٓ.
أٌم المشاعغ:
الكزبة الممشس /مؼغم الؼٕه الخلٕ ثه أؽمذ  /الكزبة عٕجًُٔ  /الظبؽجٓ اثه
فبسط  /فمً اللغخ الضؼبلجٓ  /عش طىبػخ اإلػشاة اثه عىٓ  /المضٌش فٓ ػلُ اللغخ
الغُٕؽٓ  /ػلم اللغخ الؼشثٕخ د .مؾمُد فٍمٓ ؽغبصْ  /فظُ فٓ فمً الؼشثٕخ د.
سمؼبن ػجذ الزُاة  /فٓ اللٍغبد الؼشثٕخ د .ئثشإٌم أوٕظ  /ػلم اللغخ د .ػلٓ ػجذ
الُاؽذ َافٓ  /فمً اللغخ د .ػلٓ ػجذ الُاؽذ َافٓ  /الجؾش اللغُْ ػىذ الؼشة د.
أؽمذ مخزبس ػمش.
 -1الممذمخ الحللٕخ فٓ المظٕذح الغبٌلٕخ.
 -2فه الخحبثخ فٓ الؼظش الغبٌلٓ مغ ا عزذ ثىمبرط.
 -3الزفغٕش األعحُسْ للىبلخ فٓ الشؼش الغبٌلٓ.
 -4األمضب َالؾكم فٓ الؼظش الغبٌلٓ مغ مىبلشخ آسا المغزششلٕه فٍٕب.
 -5مُػُع مفزُػ :رؾلٕ أْ لظٕذح ألْ شبػش عبٌلٓ ػلّ الىؾُ اٖرٓ:
رشعمخ مُعضح للشبػش مغ اإلشبسح ئلّ المامؼ الؼبمخ فٓ شؼشي ثأغبص.
وض المظٕذح المخزبسح؛ ششٔحخ أ رم ػه خمغخ ػشش ثٕزًب.
المؼىّ الؼب للمظٕذح.
المٕم الغمبلٕخ فٓ المظٕذح مض ( :الظُسح الشؼشٔخ َأدَارٍب  -الزشاكٕت
َدَسٌب فٓ ئوزبط الذ لخ  -المؼغم الشؼشْ َمذِ ارفبلً مغ مُػُع المظٕذح  -فىُن
الجذٔغ فٓ المظٕذح  -مذِ رؾمك الُؽذح فٓ المظٕذح  -مب ٔإخز ػلّ المظٕذح ئن َعذ).
ثؼغ المشاعغ (ثذَن رشرٕت):
 د .ػشفخ ؽلمٓ ػجبط :لؼبٔب األدة الغبٌلٓ لشا ح أَلٕخ داس المششق الحجؼخاألَلّ  / 2017ػجذ الؾلٕم ؽفىٓ :محلغ المظٕذح الؼشثٕخ َد لزً الىفغٕخ الٍٕئخ
المظشٔخ الؼبمخ للكزبة - /د .طاػ سصق :الشؼش الغبٌلٓ :الغٕبق َالمامؼ مكزجخ
اٖداة  / 1994د .شُلٓ ػٕ  :ربسٔخ األدة الؼشثٓ الؼظش الغبٌلٓ داس
المؼبسف  /د .ػلٓ الغىذْ :فٓ ربسٔخ األدة الغبٌلٓ داس غشٔت  / 1998د .أؽمذ
الؾُفٓ :الؾٕبح الؼشثٕخ مه الشؼش الغبٌلٓ داس وٍؼخ مظش  / 1972د .ؽغٕه
ػحُان :ممذمخ المظٕذح الؼشثٕخ فٓ الشؼش الغبٌلٓ داس المؼبسف  / 1070د .عٕذ
ؽىفٓ ؽغىٕه :الشؼش الغبٌلٓ :مشاؽلً َارغبٌبرً الفىٕخ دساعخ وظٕخ داس الضمبفخ
 / 1981د .مظحفّ الشُسِ :الشؼش الغبٌلٓ رفغٕش أعحُسْ لُوغمبن / 1996
د .مظحفّ وبط  :لشا ح صبوٕخ لشؼشوب المذٔم داس األوذلظ  / 1981دٌَ .ت سَمٕخ:
شؼشوب المذٔم َالىمذ الغذٔذ علغلخ ػبلم المؼشفخ  / 1996د .ؽغٕه الؾبط ؽغه :أدة
الؼشة فٓ ػظش الغبٌلٕخ أوٕظ الممذعٓ :رحُس األعبلٕت الىضشٔخ فٓ األدة الؼشثٓ
داس الؼلم للمإٔه ٌ / 1960بشم طبلؼ مىبع :الىضش فٓ الؼظش الغبٌلٓ :داس الفكش
الؼشثٓ -ثٕشَد  / 1993د .ػلٓ ػجذ الؾلٕم مؾمُد :المظخ فٓ الؼظش الغبٌلٓ داس
المؼبسف /د  .ػلٓ الخحٕت :الىضش الفىٓ فٓ الؼظش الغبٌلٓ محجؼخ األمبوخ / 1991
أؽمذ صكٓ طفُد :عمٍشح خحت الؼشة مظحفّ الجبثٓ الؾلجٓ  / 1993د .أؽمذ
الؾُفٓ :فه الخحبثخ داس وٍؼخ مظش /صكشٔب دمحم :األمضب الغبٌلٕخ ثٕه الحمظ
َاألعحُسح  /د .ػجذ المغٕذ ػبثذٔه :األمضب فٓ الىضش الؼشثٓ المذٔم داس مظش
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للحجبػخ  / 1956دَأَه شؼشا الغبٌلٕخ ٌَٓ مزبؽخ ػلّ شجكخ اإلوزشوذ.
 -1اٖصبس الىبفؼخ الزٓ رؼُد ػلّ ك مه الفشد َاألعشح َالمغزمغ مه ا لزضا ثشؼٕشح
الحٍبسح فٓ اإلعا .
 -2اٖصبس الىبفؼخ الزٓ رؼُد ػلّ ك مه الفشد َاألعشح َالمغزمغ مه ا لزضا ثشؼٕشح
الظاح فٓ اإلعا .
 -3اٖصبس الىبفؼخ الزٓ رؼُد ػلّ ك مه الفشد َاألعشح َالمغزمغ مه ا لزضا ثشؼٕشح
الضكبح فٓ اإلعا .
 -4اٖصبس الىبفؼخ الزٓ رؼُد ػلّ ك مه الفشد َاألعشح َالمغزمغ مه ا لزضا ثشؼٕشح
الظُ فٓ اإلعا .
 -5الىبفؼخ الزٓ رؼُد ػلّ ك مه الفشد َاألعشح َالمغزمغ مه ا لزضا ثشؼٕشح الؾظ
فٓ اإلعا .
 -1الزخحٕؾ الؾشثٓ فٓ غضَاد الىجٓ ملسو هيلع هللا ىلص.
 -2الُصٕمخ الىجُٔخ َأٌمٕزٍب فٓ رىظٕم ؽٕبح المغزمغ المغلم فٓ المذٔىخ.
 -3غضَح خٕجش( :الؾذس – الذسَط َالفُائذ المغزفبدح – األؽكب المغزىجحخ).
 -4المٕم الؾؼبسٔخ فٓ الشعبئ َالكزت الىجُٔخ.
 -5عمغ المشآن الكشٔم فٓ ػٍذْ أثٓ ثكش الظذٔك َػضمبن ثه ػفبن سػٓ هللا ػىٍمب.
 -6الشلبثخ اإلداسٔخ فٓ ػٍذ الخلٕفخ الشاشذ ػمش ثه الخحبة سػٓ هللا ػىً.
 -7ػٍُد األمبن للجاد المفزُؽخ فٓ ػظش الخلفب الشاشذٔه (ػشع َرؾلٕ ).
 -8مؼشكخ طفٕه( :أعجبثٍب – وزبئغٍب  -الشد ػلٓ الشجٍبد المضبسح ؽُلٍب).

وكيل الكلية لشئوى التعلين والطالة
والونسق األكبديوي لبرنبهج دار العلوم
أ.د .ؽغبط أوُس ػجذ الكشٔم

